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W  filmie „Dziś 13, jutro 30” Jennifer Garner 
budzi się w ciele trzydziestolatki. Obecnie 
dzięki zabiegom kosmetycznym (wbrew 

pozorom nie tylko tym inwazyjnym) można osią-
gnąć odwrotny efekt. W tym numerze udowadnia-
my, że przy odpowiednim wspieraniu naturalnej uro-
dy piękne możemy czuć się niezależnie od wieku. 
W kwestii dbania o cerę zachęcamy do wzięcia przy-
kładu z Koreanek, które od wieków wyznaczają tren-
dy w pielęgnacji.

Od dawna wiadomo, że nasze fizis jest uzależ-
nione od psyche. Zadbajmy więc o wypoczynek – nie 
tylko urlopowy, lecz także taki na co dzień. Zachę-
cam do przeczytania kolejnego artykułu z cyklu 
„Wyzwania 2022”. Nadmierny stres, nerwica, depre-
sja – to poważne problemy, z którymi zmaga się coraz 
więcej z nas. Dlatego tak ważne jest poświęcenie sobie 
chociaż kilkunastu minut każdego dnia.  

Redaktor Naczelna 
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Zezwala się na cytowanie treści magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło 
cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane 
w magazynie Sezon na Zdrowie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cy-
wilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty promocyjne obowiązują na warunkach w nich 
wskazanych, w szczególności wyłącznie w okresie trwania promocji lub do wyczerpania asortymentu.  
Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy.
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już w ciągu roku może dojść do powstania nałogu, i to nieza-
leżnie od tego, ile mają lat, czyli jak długo wcześniej np. nie piły. 

Jak uzależniająca substancja wpływa na psychikę?
Na początku zawsze są trudne emocje i uczucia, z którymi 
sobie nie radzimy. Czasem jest to też potrzeba eskalacji wra-
żeń lub ich poszukiwanie, spowodowane nudą. Często przy-
czyną jest wysoki poziom stresu, ale także trudność z wytrzy-
mywaniem napięcia przy jednoczesnej potrzebie szybkiej, 
natychmiastowej ulgi.

Tuż po zażyciu substancji – może to być alkohol, narkoty-
ki, jedzenie – następuje poprawa, ale dość szybko również 
dochodzi do spadku nastroju (alkohol jest przecież silnym 
depresantem), więc znów czujemy się źle. Pojawia się kac moral-
ny, poczucie winy i ponowne poszukiwanie sposobu na szyb-
kie pokonanie tego niewygodnego, nieprzyjemnego stanu. 

Jak rozpoznać, że to już nałóg? 
Jest sześć klinicznych objawów uzależnienia, a wystąpienie 
już trzech z nich w ciągu ostatniego roku wskazuje na to, 
że mamy problem. Pierwszy objaw to pojawiający się głód, 
przymus, pragnienie przyjęcia substancji, żeby zredukować 
napięcie, wspomniana już potrzeba natychmiastowej ulgi.

Drugim jest wzrost lub spadek tolerancji na substancję uza-
leżniającą. Zatem albo zaczynamy od małej dawki, a z cza-
sem przestaje nam ona wystarczać do osiągnięcia stanu uko-
jenia, albo nasza tolerancja na używkę spada. Mniejsza ilość 
substancji jest potrzebna do uzyskania stanu „odlotu", pod-
czas gdy wcześniej większa ilość dawała taki efekt.

Trzeci sygnał to zespół abstynencyjny, a więc psychiczne 
i fizyczne objawy towarzyszące odstawieniu np. alkoholu, 
leków czy narkotyku. Zaliczamy do nich lęki, niepokój, draż-
liwość, ale także potliwość, biegunki, zaburzenia snu, drże-
nie rąk, które mogą trwać od kilku do kilkunastu dni. Obja-
wy są na tyle dotkliwe i nieprzyjemne, że utrudniają czy 
uniemożliwiają przerwanie nałogu.

Czwarty symptom to upośledzona kontrola nad przyjmo-
waniem uzależniającej substancji – gdy nie można zatrzymać 
się na jednej dawce, musimy brać coraz więcej. Co ciekawe, 
wielu nałogowców potrafi zrobić sobie przerwę, nawet dłuż-
szą, od picia czy palenia, co daje im złudne wrażenie, że panu-
ją nad sytuacją. Warto jednak zdać sobie sprawę, że osoby 
wolne od nałogu, niemające problemu z piciem, w ogóle nie 
wyznaczają sobie terminów, w których nie piją czy nie palą. 
Dodatkowo, taka czasowa abstynencja, np. z okazji miesiąca 
trzeźwości albo jako postanowienie noworoczne, to bardzo 
podstępny objaw, w gruncie rzeczy okłamywanie siebie, wyni-
kające bardzo często z poczucia winy, wstydu. Nikt nie chce 
być uzależniony ani za taką osobę być uważany.

O piątym objawie mówimy wówczas, gdy przyjmowanie 
uzależniającej substancji lub jakieś powtarzające się zacho-
wanie powoduje szkody, straty, konsekwencje (zdrowotne, 
psychiczne), a pomimo to kontynuujemy. Choć mamy świa-
domość zagrożenia zdrowia i życia, nie potrafimy przestać.

Bardzo częstym zjawiskiem jest uzależnienie u osób wyso-
ko funkcjonujących, czyli odnoszących zawodowe sukcesy, 
dobrze sytuowanych, uważanych za zaradne życiowo i szczę-
śliwe, a wewnętrznie cierpiących, bardzo samotnych, doświad-
czających pustki i braku sensu życia. I stąd prosta droga do szó-

w a ż n e  r o z m o w y

Nałogi kojarzą się jednoznacznie z czymś nagannym…
Faktycznie, symbolem uzależnienia w standardowym rozu-
mieniu jest mężczyzna o fioletowym nosie, leżący pod skle-
pem monopolowym, jednak problem jest dużo bardziej zło-
żony i wielowymiarowy. Zauważmy, że są uzależnienia bardziej 
i mniej społecznie akceptowalne, np. nałogowi alkoholicy spo-
tykają się zwykle z potępieniem i niezrozumieniem, ale już 
osoby uzależnione od seksu czy hazardu z takim odium się 
nie borykają. A możliwych wariantów jest znacznie więcej, 
bo przecież w spektrum uzależnień znajdują się i zaburzenia 
odżywiania, a więc regulowanie emocji za pomocą jedzenia, 
i uzależnienie od silnych wrażeń, adrenaliny, ale także por-
nografii czy narkotyków, i tu bez znaczenia, czy są to narko-
tyki tzw. twarde, czy miękkie. 

Mechanizm powstawania uzależnień jest zawsze taki sam? 
Przede wszystkim jest to zaburzenie związane z najdelikat-
niejszą sferą naszego funkcjonowania – emocjami. Mogą być 
nieprzyjemne lub przyjemne, ale osoba uzależniona, albo 
ze skłonnością do uzależniania się, nie umie sobie z nimi pora-
dzić. Pracuję od wielu lat z osobami uzależnionymi i żadna 
z nich nie zakładała na początku, że wpadnie w nałóg. Zaczy-
na się od lampki wina wieczorem, ale z czasem przestaje ona 
wystarczać, sięgamy więc po więcej albo mocniejszy trunek. 
Istotą mechanizmu jest to, że szukamy szybkiej ulgi, ukojenia, 
które dają rozmaite substancje czy zachowania, i na początku 
nie bierzemy pod uwagę, że staną się niszczące, będą siały 
prawdziwe spustoszenie w naszym życiu. 

Tak jest na przykład z marihuaną, uważaną za niegroźny 
narkotyk, a czasem nawet nie narkotyk, tylko substancję lecz-
niczą, która ma uspokoić, rozluźnić, odprężyć, zadziałać prze-
ciwbólowo. Jednak gdy zażywamy ją często, zaczynamy mieć 
kłopoty z pamięcią, koncentracją, przetwarzaniem informa-
cji, uczeniem się, pojawia się zespół amotywacyjny.   

Podobnie papierosy – wiele osób zwłaszcza młodych, zaczy-
na od nich, by później sięgnąć po kolejne substancje. Społecz-
ne przyzwolenie dla palenia powoduje, że niewielu widzi w tym 
nałogu problem, wręcz przez palaczy jest on traktowany jak 
rytuał relaksacyjny – w trakcie palenia skupiamy się przecież 
na wdechu i wydechu. Jednak uzależnienie to uzależnienie, 
zawsze działa na organizm niszcząco.

Czy mamy predyspozycje do wpadania w nałogi? 
Genetycznie nie przenosimy uzależnienia, ale predyspozycję 
już tak. Jeśli rodzice palili czy brali narkotyki, możemy mieć 
skłonność do podobnych zachowań, niekoniecznie z zastoso-
waniem tej samej substancji. W sensie biologicznym mówi-
my, że uzależnienie zostaje z nami do końca życia, choć po roku 
abstynencji można uznać, że ustało. Pozostaje skłonność 
do nawrotów, więc trzeba zachować czujność.

Pod względem biologicznym można scharakteryzować oso-
by uzależnione np. od alkoholu, jako takie, które mają wyższą 
tolerancję niż inni na przyjmowanie trunków, ich metabolizm 
jest szybszy, szybciej też spada stężenie procentów w organizmie, 
więc de facto mogą wypić więcej, co jest zgubne.

Pod względem psychicznym uzależnienie to zaburzenie 
na poziomie nawyków, niewłaściwe regulowanie popędów 
za pomocą substancji dających iluzję odprężenia i spokoju. 
Co ciekawe, kobiety uzależniają się szybciej, w ich przypadku 

UZALEŻNIAMY
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Kinga Rochala  

Psycholog, psychoterapeuta w Mazowieckim Szpitalu 
Mind Health im. prof. Antoniego Kępińskiego

✑

DLACZEGO SIĘ 

Na początku zawsze są trudne emocje i uczucia, 
z którymi sobie nie radzimy, ale nie tylko. 

O przyczynach i mechanizmie uzależniania się,  
o tym, kto jest na nie bardziej podatny 

 i jak z nałogu wyjść, rozmawiamy 
z psychologiem.

/ ROZMAWIAŁA Alicja Kamińska



CZYM SIĘ CHARAKTERYZUJE:
•  ma skłonność do rumienia – czasowego  

lub stałego
• naczynia są słabsze, z tendencją do pękania
•  pojawiają się teleangiektazje – głównie na policzkach, 

brodzie, wokół nosa
•  jest nadwrażliwa – zwłaszcza na zmiany temperatur, 

pocieranie, agresywne kosmetyki i zabiegi
• jest słabsza, cieńsza, dlatego bardziej reaktywna

JAK JEJ POMÓC:
•  Wzbogać dietę o składniki obfitujące w kwasy omega-3, 

witaminy C, K i A – wzmocnisz naczynia krwionośne, 
wesprzesz procesy regeneracyjne skóry, a także budowę 
włókien kolagenowych otaczających naczynia. Unikaj 
cukrów, które źle wpływają na kolagen, a także alkoholu, 
ostrych przypraw, które działają podrażniająco.

•  Pij dużo wody, by usprawnić przepływ limfy i usuwa-
nie toksyn z organizmu, a przede wszystkim utrzymać 
odpowiedni poziom rozrzedzenia krwi i nie prowoko-
wać napięcia w naczyniach krwionośnych.

•  Unikaj ekspozycji na promieniowanie UV, chroń się 
przed mrozem i wiatrem, które szybko podrażniają deli-
katną skórę. Zabezpieczaj ją kremami ochronnymi, naj-
lepiej przeznaczonymi do cery naczynkowej.

• Myj skórę delikatnie – letnią wodą, bez 
pocierania, z użyciem preparatów o neu-

tralnym pH, bez substancji zapachowych, pie-
niących czy wysuszających.

•  Jeśli lubisz i stosujesz peeling, to nie chemiczny, ale 
enzymatyczny lub kawitacyjny. 

•  W kosmetykach do codziennej pielęgnacji szukaj 
witamin: C, K, A i E oraz wyciągu z kasztanowca, arni-
ki górskiej czy awokado, jak również alantoiny, aloesu, 
krzemu, d-pantenolu, kwasu hialuronowego czy ole-
jów roślinnych.

•  Wspierająco na cerę z tendencją do pękania naczyń 
działają takie zabiegi jak jonoforeza, oksybrazja, 
mezoterapia bezigłowa oraz igłowa, peelingi (np. fito-
wy, azelainowy, migdałowy), które wyciszają zmiany, 
wzmacniają i niwelują widoczność zaczerwienienia. 
Jeśli rumień jest trwały, można pomyśleć o zabiegach 
laserowych (tzw. zamykanie naczynek), z użyciem 
światła IPL, koagulacji, by na stałe pozbyć się zmian.

WAŻNE
Niedbała, niedopasowana pielęgnacja sprawia, że zmiany o cha-
rakterze czasowym – np. rumień pojawiający się wskutek stre-
su czy wysokiej temperatury – z czasem utrwalają się. Kolej-
nym etapem może być ewolucja rumienia w trądzik różowaty, 
który jest już dermatozą trudniejszą do wyleczenia.

CERA NACZYNKOWA  
MA SWOJE WYMAGANIA. 
DOBRZE PIELĘGNOWANA 

MOŻE LATAMI 
FUNKCJONOWAĆ  

W KOMFORCIE. 
INSTRUKCJA JEJ OBSŁUGI 

JEST BARDZO PROSTA.

Osoba uzależniona musi doświadczyć 
konsekwencji nałogu, żeby podjąć 
leczenie. Im wcześniej się to stanie, 

tym lepiej.
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procesem. Utrzymanie abstynencji i trzeźwienie to dwie róż-
ne sprawy. Trzeźwienie wymaga zmiany stylu życia, pracy 
nad jego jakością, związane jest z wysiłkiem i raczej bez tera-
pii się nie powiedzie. Oczywiście, zdarzają się przypadki samo-
wyleczenia, ale dotyczą bardzo nielicznej grupy, a większości 
potrzebna jest pomoc z zewnątrz. 

W przypadku alkoholizmu mamy do dyspozycji programy 
zorientowane na całkowitą abstynencję, programy redukcji 
szkód i programy ograniczania picia czy nadużywania sub-
stancji – w zależności od tego, czego pacjent oczekuje. Może 
to być terapia indywidualna, grupowa i łączona, pobyt w ośrod-
ku stacjonarnym krótko- lub długoterminowym, poradnia 
leczenia uzależnień, oddział dzienny.

W swojej praktyce dostosowuję terapię do oczekiwań i moż-
liwości pacjenta, żeby osiągnąć sukces. Może on na początku 
wybrać częściową abstynencję, stopniowe ograniczanie uży-
wek, a po jakimś czasie – całkowite ich odstawienie. Sposobów 
jest wiele i zależą od tego, czy pacjent chce w pełni rozstać się 
z nałogiem, czy zyskać nad nim kontrolę.  

Kiedy bezwzględnie konieczna jest fachowa pomoc?
Osoba uzależniona musi doświadczyć konsekwencji nałogu, 
żeby podjąć leczenie. To o tyle trudne, że patologiczne mecha-
nizmy uzależnienia – w tym nałogowej regulacji uczuć i emo-
cji oraz iluzji i zaprzeczeń – są bardzo silne. Uzależniony 
znajduje wiele usprawiedliwień i wytłumaczeń dla swojego 
postępowania.

Ważnym mechanizmem jest też tzw. rozdwojone i rozpro-
szone ja, dające poczucie niezrozumienia przez innych. To jak-
by dwie osoby w jednej: ja pełne poczucia mocy pod wpływem 
substancji i ja pełne poczucia winy na kacu. Osoba uzależnio-
na ma problem z określeniem, kim jest, co jest dla niej ważne, 
czego potrzebuje. Przy tak skrajnych doświadczeniach siebie 
jest często bardzo pogubiona, sama nie jest w stanie określić, 
czego chce i jak zmianę wprowadzić. W procesie leczenia zwra-
camy uwagę na to, że skutki uzależnienia są długotrwałe, a efekt 
ulgi trwa krótko. I dlatego bardziej opłaca się trwała zmiana 
nawyków, sposobu myślenia niż szybka, ulotna ulga. ◆

stego objawu, jakim jest koncentracja życia wokół używki. 
Najważniejsze staje się, by zawsze była dostępna, do niej dosto-
sowujemy swoje zachowania, decyzje życiowe, sposób spędza-
nia czasu, towarzyskie wybory. 

Czy wiek odgrywa jakąś rolę?
Nie, można uzależnić się, będąc nastolatkiem, ale też w pode-
szłym wieku. Są też pewne predyspozycje osobowościowe, zwięk-
szające podatność na wpadanie w nałóg. Częściej przyczyna jest 
po prostu emocjonalna, co nie ma związku z wiekiem.

Czy bywają uzależnienia nieszkodliwe?
Odpowiedź na to pytanie właściwie zależy do tego, co uza-
leżnienie nam daje, jaki brak emocjonalny zaspokaja, co za jego 
pomocą maskujemy, niwelujemy. Niektórzy z nas nie wpad-
ną w klasyczny nałóg. Niektórzy – wskutek rutyny, monoto-
nii, nudy – szukają emocji, wrażeń, adrenaliny. Ostatnio coraz 
częstszym problemem jest zjawisko chemseksu – zażywanie 
substancji odurzających po to, by zwiększyć doznania seksu-
alne. Wiąże się to z ogromnymi konsekwencjami i potężnym 
ryzykiem. Rodzi to wiele zagrożeń, a mimo to są osoby, któ-
re się od tego rodzaju seksu uzależniają. 

Zatem zawsze warto zadać sobie pytanie: co nam to daje, jaki 
stan w nas wywołuje, co zastępuje, jak zmienia życie. Zazwy-
czaj u podłoża jest ogromne cierpienie, smutek i wspomniana 
już samotność, skutkujące stopniową izolacją i wstydem.

Jak można z tego wyjść?
Terapia zależy od wielu czynników, motywacji, od tego, jakie 
objawy zostaną stwierdzone, na jakim etapie osoba używają-
ca substancji szuka pomocy, czy chory przyzna się do uzależ-
nienia, jaki jest poziom zaawansowania nałogu – np. w przy-
padku picia możemy mówić o piciu towarzyskim, fazie 
ostrzegawczej, krytycznej i chronicznej.

Czy można uzależnienie pokonać na własną rękę?
Zacznijmy od tego, że można utrzymywać abstynencję, ale 
też nie będzie to jednocześnie trzeźwieniem. Trzeźwienie jest 
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Upadki to jedna 

z częstszych przyczyn 
hospitalizacji osób 

w wieku podeszłym. Dlatego 
warto zadbać o przestrzeń, 

w której na co dzień żyje 
senior, tak by była dla 

niego komfortowa 
i bezpieczna.

BEZPIECZNY

SENIOR
W DOMU 
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SMART DOM – pod tym pojęciem rozumiemy dziś nie 
tylko nowoczesne rozwiązania technologiczne, pozwala-
jące sterować domowym sprzętem RTV i AGD z poziomu 
smartfonu, lecz także te zwiększające poczucie bezpie-
czeństwa domowników. Mieszkanie można wyposażyć 
m.in. w detektory ruchu, dymu, wody, wiatru, czadu, 
centralne sterowanie energią czy choćby zdalne dozowni-
ki leków (sterowane telefonem). 

Inne przydatne gadżety, ułatwiające wykonywanie 
codziennych czynności osobom mniej sprawnym 
ruchowo, zwłaszcza mieszkającym samotnie, to: 

1 LAMPA Z CZUJNIKIEM RUCHU – włącza się, 
gdy w zasięgu jej działania pojawia się domownik. 

Za jej pomocą można oświetlić każde pomieszczenie: 
sypialnię, schody, garaż, spiżarnię, piwnicę czy wnętrza 
szaf. Lampa jest energooszczędna, ponieważ wyłącza 
się po kilkudziesięciu sekundach od ustania ruchu. 

2 CHWYTAKI UŁATWIAJĄCE SIĘGANIE 
PO PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU 

– polecane osobom mającym kłopoty ze schylaniem się 
czy też mającym problemy z utrzymaniem równowagi. 
Umożliwia sięganie po przedmioty leżące na podłodze, 
ale też umieszczone wysoko, np. na półce.

3 PRZYRZĄD DO ZAKŁADANIA UBRANIA  
– sprawdzi się u osób, którym – choćby z uwagi 

na zwyrodnienia stawów biodrowych czy kolanowych 
– trudność sprawia samodzielne ubieranie się. 
Wyposażony w wygodne uchwyty, pomaga sprawnie 
założyć bieliznę, skarpetki czy spodnie. 

4 FLUORESCENCYJNA TAŚMA NA SCHODY 
I PROGI – można ją docinać według potrzeb 

i przyklejać w miejsca potencjalnie sprzyjające 
upadkom lub potknięciom, np. krawędzie schodów, 
wewnętrzne i zewnętrzne progi, a także wszelkie 
powierzchnie śliskie. Dzięki takiemu oznaczeniu 
poruszanie się po domu po zapadnięciu zmroku staje 
się o wiele bezpieczniejsze.

5 OPASKA Z FUNKCJĄ GPS I CZUJNIKIEM UPADKU 
– polecana zwłaszcza osobom mającym kłopoty 

z orientacją przestrzenną, koordynacją ruchową 
czy pamięcią. Wbudowany czujnik GPS pozwala 
opiekunowi (osobie bliskiej) w dowolnej chwili 
sprawdzić, gdzie znajduje się senior. Niektóre modele 
mają wbudowany system powiadomień na wypadek 
opuszczania przez osobę starszą ustalonej bezpiecznej 
strefy (np. znacznego oddalenia się od domu), a także 
funkcję alarmowego powiadamiania w razie upadku.
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Co kryje się pod pojęciem zaburzeń adaptacyjnych? Jakie 
reakcje możemy do nich zaliczyć? 
Jak sama nazwa wskazuje, zaburzenia adaptacyjne to problem 
z możliwościami adaptacyjnymi organizmu wobec zewnętrz-
nych czynników stresowych. Inaczej mówiąc, przestajemy nor-
malnie, sprawnie funkcjonować wskutek przeciążenia, nara-
żenia na jakiś czynnik stresowy.

Przy czym warto dodać, że poziom nasilenia tych czynni-
ków – bo mogą być różne – jest słabszy niż chociażby w przy-
padku zaburzenia stresowego pourazowego, czyli PTSD. Ten 
bodziec zazwyczaj nie jest niezwykły czy obiektywnie nie przy-
biera rozmiarów katastrofy; bywa nagły, ale może też być prze-
wlekły. U jednej osoby spowoduje przekroczenie możliwości 

adaptacyjnych, a u innej nie. Dlatego bardzo subiektywnie 
podchodzimy do tego, co może zaburzenia tego rodzaju 
wywołać. 
 
Jakie to mogą być zdarzenia lub sytuacje? 
Utrata bliskiej osoby, ale też na przykład wieloletniego pupi-
la, zwierzęcia. Utrata pracy, ale również mobbing czy silny 
stres związany z wykonywaniem obowiązków zawodowych. 
U młodzieży takim bodźcem może być nadmiar nauki czy 
chociażby trudna sytuacja w domu. I choć z zewnątrz może 
się wydawać, że nie są to rzeczy nadzwyczajne, że można sobie 
z nimi poradzić, u konkretnej osoby wywołują cierpienie, 
zakłócenie codziennego funkcjonowania, są czymś, co osta-

Są pacjenci, którzy mają bardzo stresującą pracę, ale sobie z nią świetnie radzą 
i dopiero kiedy przychodzi coś innego, na przykład choroba rodzica, to ich 
psychicznie rozmontowuje – mówi  psychiatra Wojciech Łężak. I w yjaśnia,  
na czym polegają tzw. zaburzenia adaptacyjne oraz jak sobie z nimi radzić.

/ ROZMAWIAŁA Monika Kryńska

tecznie je dociska, sprawia, że więcej stresu znieść nie są w stanie. Czyli do pew-
nego momentu sobie radzą, a od pewnego już nie.

Jak organizm na taki stan odpowiada?
Zwykle są to reakcje w typie lękowym, depresyjnym, ewentualnie mieszane. 
U młodzieży i dzieci mogą mieć postać zmiany zachowania w postaci rozdraż-
nienia, agresji, większej impulsywności, smutku.

Od czego te reakcje zależą?
Każdy z nas ma określone predyspozycje, ale też mechanizmy przystosowaw-
cze, jakie sobie wypracował, własne sposoby radzenia sobie ze stresem. W sytu-
acjach kryzysowych uciekamy automatycznie w przestrzenie dla nas bezpiecz-
ne i w zależności od tego, co za takie miejsca uważamy, tak też sobie radzimy. 
Może to być rzucenie się w wir pracy, czytanie książek, ale też spotkania towa-
rzyskie, zabawę. Problem zaczyna się, kiedy te sposoby bardziej przypomina-
ją kamuflaż, są jak przyklejanie plastra na oderwaną nogę.

Po czym to poznać?
Jak wspomniałem, każdy z nas ma indywidualne zdolności adaptacyjne, czyli 
są pacjenci, którzy mają bardzo stresującą pracę, ale sobie z nią świetnie radzą 
i dopiero kiedy przychodzi coś innego, na przykład choroba rodzica, to ich psy-
chicznie rozmontowuje. Albo gdy pojawia się problem finansowy i tracą grunt 
pod nogami, wszystko zaczyna się sypać. 

To, jaka sytuacja spowoduje u nas przekroczenie granic przystosowania się, 
zależy od tego, gdzie mamy ulokowane swoje psychiczne zasoby, gdzie mamy 
oparcie i czujemy się pewnie. Ale mimo wszystko może zawsze zdarzyć się tak, 
że stopniowo narastający dyskomfort, przeciążenie, stres niepostrzeżenie 
i płynnie przejdą w zaburzenia o poważniejszym charakterze. 

Jak to wygląda w praktyce? 
Bywa tak, że długo funkcjonujemy względnie normalnie, podejmując kolejne 
zobowiązania i ciężary, aż w końcu coś w nas pęka. Dobrym przykładem może 
być sytuacja, kiedy latami opiekujemy się osobą chorą, z wyboru lub wskutek 
rodzinnych oczekiwań. Taki postępujący proces chorobowy rodzica czy dziec-
ka u opiekuna może z czasem doprowadzić do wycieńczenia, wyczerpania 
fizycznego i psychicznego, spowodować cierpienie związane z coraz trudniej-
szą sytuacją. Dodatkowa presja z zewnątrz sprawia, że takie osoby zaciskają 
pięści, działają, ale wewnętrznie płaczą, a gdy chora osoba odchodzi, czują ulgę, 
a zarazem ogromny wyrzut sumienia tą ulgą spowodowany. Początkowo poja-
wiające się zaburzenia adaptacyjne mogą przejść w pełnoobjawowy epizod 
depresji lub zaburzenia lękowe.

Ale impulsem może być również pogłębiająca się trudna sytuacja ekono-
miczna, kryzys w związku, problemy w pracy, stres związany z tym, co dzieje 
się wokół – na przykład ostatnio pandemią, a teraz wojną za naszymi granica-
mi. Jeśli brakuje nam asertywności i nie chcemy lub nie umiemy szukać pomo-
cy, łagodne stany depresyjne lub lękowe mogą przekształcić się w stan przewle-
kły i o większym nasileniu.

Czy dotyczy to również osób uważających się lub uważanych za silne 
psychicznie?
Można sobie powtarzać, że ma się silną psychikę, ale zwykle dotyczy to kon-
kretnej sfery życia. Na przykład w pracy jesteśmy bardzo sprawnym szefem, 
zarządzamy grupą ludzi, odnosimy sukcesy, ale w domu już tych mechani-
zmów nie możemy zastosować, w relacjach z bliskimi jesteśmy bezradni. 

Tak zwana silna psychika może być skutkiem stosowania rozmaitych odbar-
czeń – które zresztą mogą być lepsze lub gorsze – jak ucieczka w sport, zaba-
wę, pracę. Jednak to wyparcie, długotrwałe zamiatanie problemu pod dywan, 
powierzchowne niwelowanie stresu ma swoje limity – zarówno doba, jak i nasze 

WYZWANIA 2022

10 / WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2022 11 / WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2022

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Adamed_Nervomix_modul reklamowy_80x280_1194KD_JD_03_press.pdf   1   20.07.2022   16:55:01

RE
KL

AM
A

PRZYTŁACZA

NASZ EKSPERT
Lek. med. Wojciech Łężak 
Psychiatra, Mind Health 

Centrum Zdrowia 
Psychicznego Poznań, 

MEDIR Psychiatria 
Spersonalizowana Łódź, 
Uniwersytet Medyczny  

w Łodzi

Kiedy życie nas 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DOR-047-08-2022_Dorninox_Sezon_na_Zdrowie_80x280_08-22_NS_lm copy.pdf   1   10.08.2022   14:03

RE
KL

AM
A

r e c e p t a  n a  z d r o w i e

FO
TO

:  
A

D
O

BE
 S

TO
C

K
 (2

)

siły fizyczne są przecież ograniczone. I gdy dochodzi jakaś 
zmienna – dajmy na to kontuzja uniemożliwiająca chodzenie 
do siłowni – nagle nie wiemy, co ze sobą zrobić, jak sobie pora-
dzić. Nie ma wentylu, który dotychczas pomagał nam regulo-
wać napięcie. 

I tu dodam, że niestety w Polsce nadal częstym sposobem 
radzenia sobie ze stresem jest picie alkoholu. Mówimy sobie: 
to tymczasowe, muszę jakoś przetrwać, szukamy wymówek, 
ponieważ zastosowanie nowego schematu radzenia sobie 
z trudnościami wymaga wysiłku. Czasem jest to wysiłek już 
ponad nasze możliwości.

Kiedy możemy przypuszczać, że stan przejściowy się 
utrwala?
Tu działa efekt kuli śniegowej. Najpierw zauważamy takie obja-
wy jak kłopoty ze snem, problemy z koncentracją, rozdrażnie-
nie, spadek wydajności w pracy. Następnie nasilają się spadki 
nastroju, pojawiają się lęki, obawy, złe przeczucia, katastro-
ficzne myślenie. Później samopoczucie jest coraz gorsze i docho-
dzi do pełnego nasilenia zaburzeń depresyjnych oraz lęko-
wych. Wszystko wokół wzmacnia nas w poczuciu, że miało 
być źle i jest źle. 

Lęk może mieć charakter uogólniony – wówczas odczuwa-
my stały dyskomfort, mogą pojawić się bóle brzucha, głowy, 
biegunki, kołatanie serca, podwyższone tętno. Lęk może też 
być paniczny – to momenty, a czasami godziny, kiedy wpa-
damy w odrętwienie, czujemy obezwładnienie, a upośledze-
nie funkcjonowania jest na tyle duże, że nawet gdy ten stan 
mija, żyjemy później w ciągłym strachu, że się powtórzy.  
To wyczerpuje.

Co ważne, bagatelizowanie takich objawów, czyli właśnie 
zaburzeń adaptacyjnych, zmusza nas do życia w swoistej bań-
ce. Działa to tak, że staramy się za wszelką cenę unikać sytu-
acji stresowych, żeby nie doprowadzić do powtórzenia sytu-

lizuje, że dłużej w stanie napięcia funkcjonować nie może. Warto wtedy udać 
się do lekarza pierwszego kontaktu, żeby wykluczyć choroby czysto fizyczne, 
jak zaburzenia endokrynologiczne czy kardiologiczne, nietolerancje pokarmo-
we. Po takiej diagnostyce więcej wiemy, lekarz może podejmować dalsze dzia-
łania – zapisać leczenie lub skierować do specjalisty.

Kolejne objawy, już była o nich mowa, to uczucie przygnębienia, smutku, 
problemy z utrzymaniem uwagi, pamięcią, kłopoty z zasypianiem i ciągłością 
snu, zmniejszenie lub wzrost apetytu. Niezłym wyznacznikiem jest też zmia-
na naszej odporności na różne sytuacje towarzyskie i domowe – rzeczy, które 
nas wcześniej nie irytowały, zaczynają bardzo drażnić. Często pacjenci właśnie 
po tym poznają, że coś się dzieje – bo na przykład zaczynają krzyczeć na dzie-
ci z byle powodu, wytrąca ich z równowagi kapiący kran, niewyniesione śmie-
ci, pozornie nieistotne sytuacje. I znów: odpowiednio zebrany przez lekarza 
wywiad powinien dać odpowiedź, jakie są przyczyny tych zaburzeń, czyli  
co je spowodowało.

Jak wygląda leczenie?
Po wykluczeniu czysto fizycznych nieprawidłowości można przejść do ustale-
nia terapii. Wiele zależy od wrażliwości i dociekliwości lekarza. Bo można leczyć 
objawy lub przyczyny. Dla przykładu: jeśli pacjent zgłasza problemy ze snem, 
można mu przepisać lekkie leki nasenne, ale można też poszukać głębiej i skie-
rować na psychoterapię lub włączyć leczenie przeciwdepresyjne/przeciwlękowe. 
Bezsenność jest zresztą dobrym przykładem także dlatego, że pokazuje, jakie 
możliwości ma medycyna. Do dyspozycji są lekarstwa o potencjale uzależnia-
jącym, które powinno się stosować rzadko, doraźnie, żeby indukować sen, ale 
zdarzają się też przedłużające się zaburzenia snu. Dobrze jest siebie obserwo-
wać i jeśli leki potrzebne są dłużej niż przez kilka lub kilkanaście dni z rzędu, 
to zanim udamy się po kolejną receptę, może lepiej skorzystać z pomocy psy-
chiatry. Nie potrzeba do niego skierowania. 

Tu chciałbym od razu uspokoić czytelników: to nieprawda, że wizyta u psy-
chiatry powoduje, że coś nam „zostaje w papierach”. Jedynym śladem po wizycie 
u tego specjalisty jest standardowa dokumentacja medyczna, wystawiona recep-
ta lub zwolnienie lekarskie, które czasem jest narzędziem jak najbardziej terapeu-
tycznym. Druga sprawa: to nieprawda, że psychiatrzy przepisują tylko silne, uza-
leżniające leki. A jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości – mamy prawo pytać, 
dowiadywać się, a w ostateczności nie zgodzić się na zaproponowane leczenie. 

Jaka powinna być więc optymalna ścieżka diagnostyczna, gdy widzimy, że prze-
stajemy sobie radzić z napięciem?
Poza wspomnianą wizytą u lekarza rodzinnego – jeśli odczuwamy zmęczenie, 
rezygnację, stres, dobrze jest poszukać najbliższej poradni psychologicznej. 
Możemy też zdecydować się na wizytę prywatną, wbrew pozorom nie są to bar-
dzo duże koszty, choć oczywiście to sprawa bardzo indywidualna, zależna zarów-
no od możliwości pacjenta, jak i konkretnego terapeuty. Dla niektórych koszty 
są jak najbardziej przekraczające możliwości, a dla części – kwestią ustawienia 
priorytetów. Jeśli jednak można, lepiej nie przeciągać konsultacji w czasie. 

Jeżeli czujemy, że jest naprawdę kiepsko, mamy myśli rezygnacyjne czy, 
co gorsza, samobójcze, dobrym adresem jest psychiatra lub wręcz szpital psy-
chiatryczny. Są też ośrodki interwencji kryzysowej, telefony zaufania – nie tyl-
ko dla osób w kryzysie samobójczym. Warto zadzwonić, powiedzieć, co się dzie-
je, osoba po drugiej stronie pokieruje nas do odpowiedniej placówki lub specjalisty 
oraz może od razu okazać odpowiednie wsparcie. 

Warto to podkreślić: bagatelizowanie przedłużającej się złej sytuacji, zabu-
rzeń w codziennym funkcjonowaniu, próba radzenia sobie z nimi na własną 
rękę, nie zawsze dobrymi sposobami, prowadzi do tego, że stan przejściowy 
przechodzi w przewlekły, poważniejszy. Jednostkę chorobową, która będzie 
wymagała dłuższego leczenia, ale przede wszystkim: poważniej lub na dłużej 
wpłynie na funkcjonowanie nie tylko nasze, ale niekiedy i otoczenia.  ◆

acji lękowej czy depresyjnej. Jednak nie jest to sposób 
na rozwiązanie problemu i w gruncie rzeczy utrwala tylko 
nasze negatywne mechanizmy reagowania.

Czy tego rodzaju zaburzenia diagnozowane są również 
u najmłodszych?
Młodzież i dzieci także doświadczają stresów. Przeżywają 
je wielokrotnie, ale w znacznie mniejszym stopniu niż doro-
śli umieją sobie z nimi poradzić. To wynika z faktu, że ich 
emocjonalność rozwija się, dopiero uczą się mechanizmów 
adaptacyjnych. Zazwyczaj więc manifestują dyskomfort poprzez 
zachowanie – niezadowolenie, agresję, smutek. 

Niestety, nie wszyscy rodzice umieją te stany dobrze rozpo-
znać. Zwłaszcza jeśli – a tak jest zazwyczaj – dziecko nie jest 
niegrzeczne „samo z siebie”, lecz wynika to z sytuacji wokół 
niego, na przykład konfliktu rodziców, kłótni w domu. Nauczy-
ciele w szkołach też nie zawsze mają odpowiednie przygoto-
wanie, żeby pomóc. Poza tym często widzą skutek – czy-
li na przykład agresywne zachowanie – a nie przyczynę zmian 
zachowania, wobec czego mylnie je mogą zinterpretować. 
Poradni psychologiczno-pedagogicznych jest mało lub mają 
niewystarczającą wydolność. 

Zatem raz jeszcze, dla uporządkowania: jakie symptomy 
i po jakim czasie powinniśmy uznać za niepokojące? Co mogą 
zauważyć bliscy?
Niezależnie od objawów, kiedy stają się powtarzalne, także 
napadowe – czyli odroczone w czasie, ale mimo wszystko 
nawracające – warto się im przyjrzeć. Do najczęstszych reak-
cji somatycznych, sugerujących, że odporność naszego orga-
nizmu na stres się skończyła, należą: podwyższone tętno, dusz-
ność, kołatanie serca, nadmierna potliwość, drżenie rąk, 
zaczerwienienie skóry, bóle i zawroty głowy, biegunki, mdło-
ści, wymioty, zaburzenia widzenia. W ten sposób ciało sygna-
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Próba radzenia sobie 
z problemami na własną 

rękę, nie zawsze dobrymi 
sposobami, prowadzi 

do tego, że stan przejściowy 
przechodzi w przewlekły, 

poważniejszy. 
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DŁUGOTRWAŁY STRES:
• powoduje osłabienie twojego układu odpornościowego,  
sprawiając, że stajesz się bardziej podatna na infekcje, ale także 
poważniejsze choroby, np. z grupy autoimmunologicznych
• indukuje zmiany na poziomie komórkowym, uruchamiając  
chociażby zmiany nowotworowe, ale także szybsze starzenie się
• osłabia twój układ nerwowy, powodując, że spada twoja  
koncentracja, pogarsza się pamięć, wzrasta rozdrażnienie,  
może pojawić się agresja
• wywołuje objawy somatyczne, takie jak bóle głowy, brzucha, 
kłopoty trawienne, migreny, problemy z sercem, zaburzenia  
łaknienia, wypadanie włosów, nadwrażliwość cery
• prowokuje stany lękowe i depresyjne o różnym nasileniu,  
które nieleczone mogą się utrwalać

JAK TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ?

1Obserwuj swoje ciało i jego reakcje. Nie bagatelizuj 
objawów, które mogą wskazywać na to, że napięcie 

przekroczyło bezpieczny poziom. 

2 Nie neguj swojego stanu, nie uciekaj od stresu, 
np. w używki, nie udawaj, że świetnie sobie radzisz, 

nie zaprzeczaj negatywnym czy trudnym odczuciom.

3 Naucz się trafnie rozpoznawać swój stan psychiczny. 
Kiedy czujesz napięcie, zatrzymaj się na chwilę, pozwól 

emocjom i myślom przepłynąć przez ciebie swobodnie,  
ale świadomie.

4 Znajdź punkt w ciele – może to być klatka piersiowa, 
głowa, brzuch, ręce – w którym najsilniej odczuwasz 

stres. Zadziałaj na to miejsce rozluźniająco przez spokojny, 
równomierny oddech. Nie wstrzymuj powietrza w płucach.

5 Znajdź wygodną pozycję – siedzącą, leżącą – i daj sobie 
chwilę na to, aby napięcie ustąpiło. Nie walcz z tym  

stanem, nie staraj się przyspieszyć jego ustąpienia.

6 Wesprzyj się pozytywnym myśleniem – nawet jeśli 
wydaje się to w danej chwili niemal niemożliwe do zro-

bienia. Chodzi o to, żeby wypracować w sobie następujące 
stałe skojarzenie: trudna sytuacja – konstruktywne rozwią-
zanie. Wyobraź sobie, w jaki sposób najlepiej, wręcz  
w idealnej wersji, możesz zachować się wobec tego  
konkretnego napięcia czy zdarzenia, którego właśnie 
doświadczasz. W ten sposób uczysz swoją psychikę  
reagowania na trudne sytuacje.
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Nagły lub skumulowany stres w y wołuje w nas 
automat ycznie kaskadę psychicznych reakcji. 

Jeśli jednak zatrzymasz się na chwilę, 
powstrzymasz mechanizm ucieczki i wrócisz  

na właściwe tory.

WIĘCEJ
na temat tego, jak roz-

poznać, czy twoje reakcje 
na stres nie są niepokojące 
i jak temu stanowi przeciw-

działać, przeczytasz  
na s. 10-13.

WYCISZENIE
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NASZ EKSPERT
Joanna Pietroń  

Lekarz, specjalistka 
medycyny rodzinnej, 

Centrum Medyczne Damiana
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Według ostatnich danych Krajowego Rejestru Nowotwo-
rów nowotwory płuca są najczęściej diagnozowanym nowo-
tworem na świecie wśród mężczyzn i najczęstszą nowotwo-
rową przyczyną zgonów (1,4 miliona, 18 proc.). Z czego  
to wynika?   
Nowotwór płuc to najczęściej występujący nowotwór na świecie, 
drugi po względem zachorowalności i pierwsza nowotworowa 
przyczyna zgonów zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Jednak 
tendencja w Polsce jest taka, że coraz mniej panów umiera na raka 
płuc, ponieważ spora ich grupa zdecydowała się jednak rzucić 
palenie. Niepokojący jest natomiast wzrost zachorowalności na ten 
nowotwór u kobiet, co z kolei jest pokłosiem mody na palenie, któ-
ra panowała 30-50 lat temu i teraz zbiera swoje żniwo. 

Dlaczego mężczyźni są zatem uważani za grupę większego 
ryzyka? 
Płeć nie jest tu determinantą. Palenie papierosów to główny i naj-
ważniejszy czynnik ryzyka rozwoju raka płuca. Niestety, po papiero-
sa sięga co trzeci mężczyzna (31 proc.) i co piąta kobieta (21 proc.). 
Przewaga palących mężczyzn istnieje w każdej grupie wiekowej 
w porównaniu z paniami. Poza paleniem – przy czym mówimy 
tu zarówno o paleniu czynnym, jak i biernym – mężczyźni czę-
ściej niż kobiety wykonywali i wykonują zawody związane z eks-
pozycją na czynniki rakotwórcze, takie jak spaliny silników die-

sla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzy. Hutnikami, 
pracownikami przemysłu elektronicznego i elektrowni oraz gór-
nikami byli i są jednak głównie mężczyźni. Oni też wykonują 
zajęcia związane z narażeniem na takie związki chemiczne jak 
azbest czy krzemionka, dlatego też częściej zapadają na nowo-
twory płuc. A co dopiero jeżeli palący mężczyzna dokłada sobie 
narażenie zawodowe w miejscu pracy. To nieunikniony przepis 
na problemy zdrowotne w przyszłości. 

W tym miejscu warto wspomnieć o profilaktycznym pro-
gramie wczesnego wykrywania raka płuc, który wystartował 
w Polsce w 2020 roku. To wynik wieloletnich dyskusji i badań 
nad najskuteczniejszą metodą diagnostyki raka na najwcze-
śniejszym etapie. Program jest dedykowany osobom między  
50. a 74. rokiem życia, obecnym palaczom lub osobom, które 
paliły dwadzieścia tzw. paczkolat, albo dziesięć, jeśli wypala-
nych dziennie papierosów było czterdzieści, i które rzuciły 
palenie nie dalej niż piętnaście lat temu (więcej na stronie 
internetowej lungcheck.pl), a badaniem, jakie się w jego ramach 
wykonuje, jest niskodawkowa tomografia komputerowa. 

Jak wyglądają zalecenia profilaktyczne – dotyczące zdro-
wego stylu życia – które mogłyby odwrócić negatywną ten-
dencję zachorowalności na nowotwory płuc?
Przede wszystkim zachęcajmy wszystkich do rzucenia palenia, 

ponieważ zwiększa ono piętnaście razy ryzyko zachorowania na raka płuca. Poziom 
tego ryzyka zmniejsza się dopiero po piętnastu latach abstynencji od dymu papie-
rosowego. Jest to czynnik bezsprzecznie modyfikowalny, mamy na niego wpływ. 

Jeśli praca wiąże się z ekspozycją na substancje rakotwórcze, warto rozważyć jej 
zmianę. Pracujmy też nad stylem życia – różnorodna dieta, więcej ruchu, mniej 
stresu – to wszystko wpływa na nasz układ immunologiczny. 

Oczywiście, czynnikiem ryzyka jest też wiek, ponieważ z upływem lat mechani-
zmy obronne organizmu słabną, ale na to wpływu nie mamy. Podobnie jak na uwa-
runkowania genetyczne – jeśli wśród krewnych pierwszego stopnia byli lub są cho-
rzy na raka, powinniśmy badać się częściej.

No właśnie, a czy mężczyźni się badają? 
Pewna grupa tak, ale duża część przychodzi do lekarza za namową żony czy 
partnerki. Pytam wtedy: a czy przegląd samochodu też robi pan raz na pięć lat? 
Co ważne, zauważam, że namowy, upominanie przez lekarza podczas wizyt 
kontrolnych przynoszą konkretne rezultaty. Panowie jednak z czasem decydu-
ją się na rzucenie palenia i zmianę stylu życia. 

A z rakiem płuca jest tak, że jeśli jest zdiagnozowany, to zwykle na zaawan-
sowanym etapie, kiedy jest trudny do wyleczenia. I dlatego raz jeszcze nama-
wiam do wzięcia udziału w programie profilaktycznym, o którym wspomnia-
łam. Owszem, nie obejmuje całej populacji, ale sporej grupie ryzyka daje szansę 
na wyleczenie. Warto się do niego zgłaszać, tym bardziej że z tego, co wiem, 
dotychczas nie cieszy się dużym zainteresowaniem, a szkoda. 

Z jakimi objawami – poprzedzającymi diagnozę – zgłaszają się pacjenci? Ina-
czej mówiąc: jakie symptomy powinny niepokoić? Kiedy nie zwlekać z wizytą?
Niepokojące są na pewno spadek masy ciała nieuwarunkowany dietą, podwyż-
szona temperatura, osłabienie, kaszel – uporczywy, o zmienionym charakte-
rze, bóle w klatce piersiowej, ale też bóle barku, kości, kwioplucie, nawracające 
zapalenia płuc. 

Warto wiedzieć, że standardowe badanie RTG często nie daje jednoznacz-
nego obrazu – wczesne zmiany rakowe nie będą na nim widoczne. W tym kon-
tekście niskodawkowa tomografia komputerowa jest dużo czulszym narzę-
dziem, warto się na nią udać, nawet prywatnie, jeśli nie uda się zakwalifikować 
do wspomnianego programu – szczególnie jeśli jest się w grupie ryzyka wyzna-
czonej w badaniach naukowych. 

Jakie są perspektywy i standardy leczenia? Czy są nowe, obiecujące terapie?
Wiele zależy od rodzaju nowotworu i od stadium jego rozwoju. Sporo od same-
go obrazu histologicznego, mutacji obecnych w guzie oraz ogólnego stanu zdro-
wia i istniejących chorób towarzyszących. 

Bardzo dobrym trendem w onkologii jest powstawanie tzw. unitów, a więc 
centrów specjalizujących się w najbardziej efektywnej terapii konkretnych nowo-
tworów. Chory nie powinien się już leczyć najbliżej miejsca zamieszkania, tyl-
ko wybrać ośrodek, który oferuje specjalistów – torakochirurgów, radiologów, 
chemioterapeutów – dedykowanych danej jednostce chorobowej. Takimi ośrod-
kami – Lung Cancer Unit – w Polsce są na przykład Białystok, Bydgoszcz czy 
warszawski szpital przy ul. Płockiej. Podobne specjalistyczne ośrodki powsta-
ły, powstają i będą powstawać dla innych nowotworów, na przykład raka jelita 
grubego, sutka. To pozytywna informacja dla pacjentów.

Kolejna to taka, że mamy coraz lepszą opiekę operacyjną i pooperacyjną, skutecz-
niejsze narzędzia diagnostyczne, ale też same terapie są bardziej celowane, dopaso-
wywane indywidualnie do pacjenta. Ogromne nadzieje wiąże się z rozwojem immu-
noterapii, która stopniowo zastępuje leczenie konwencjonalne. 

Coraz więcej wiemy o wzmacniających sposobach żywienia, obniżaniu stre-
su, wsparciu psychologicznym. Poza leczeniem radykalnym, operacyjnym czy 
w postaci chemio- lub radioterapii, wykorzystujemy też metody paliatywne, 
które niejednokrotnie pozwalają przez wiele lat funkcjonować w niezłym kom-
forcie. W efekcie nowotwory stają się chorobami przewlekłymi, z którymi 
pacjenci żyją kilka-kilkanaście lat, podejmując kolejne warianty leczenia. ◆
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Rak płuc to wciąż najczęstsza nowotworowa przyczyna śmierci.  
Dlaczego mężczyźni powinni badać się częściej i jak wygląda dostępna 

profilaktyka, wyjaśnia ekspertka.
/ ROZMAWIAŁA Ewelina Dobrowolska

PŁUCA 
POD KONTROLĄ 
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ŚNIADANIE – WAŻNA RZECZ
Choć może się wydawać, że to nieistotny element codzien-
nej żywieniowej rutyny, jest wręcz odwrotnie. Modne ostat-
nio okresowe posty (ang. Intermittent Fasting), w ramach 
których ustala się tzw. okienko żywieniowe, czyli je się tylko 
w określonych godzinach (np. 12-20 albo 10-18), nie są roz-
wiązaniem dla każdego i wymagają konsultacji z dietety-
kiem. Większość ekspertów ds. żywienia obstaje przy twier-
dzeniu, że śniadanie powinno się zjeść maksymalnie w ciągu 
godziny od wstania z łóżka. To najważniejszy posiłek dnia, 
z którego nie powinnaś rezygnować, nawet jeśli jesteś  
w niedoczasie. 

ROZWIĄZANIE: Jeśli twój dietetyk zasugeruje rozwią-
zanie w postaci okna żywieniowego, na pewno będzie ono 
dopasowane do twojego metabolizmu i rozkładu dnia, ale 
też poprzedzone zleceniem badań. Tymczasem pożywną 
owsiankę możesz przygotować poprzedniego wieczora, 
smoothie pełne warzyw i owoców zmiksujesz w 5 minut, 
a zwykłą kanapkę na pełnoziarnistym pieczywie dasz radę 
przyrządzić „w przelocie” między prysznicem a ubieraniem 
się. To ułamek czasu, jaki masz do dyspozycji w ciągu dnia, 
a od rana ustawia metabolizm na właściwe tory i sprawia, 
że twój mózg będzie pracował znacznie sprawniej.

 JEM,  CHOĆ  NIE  CZUJĘ  GŁODU
Wiele osób tego doświadcza – uczucie sytości, będące konsekwencją 
np. przejedzenia się poprzedniego dnia, może skutecznie wprowadzać 
w błąd. Podobnie gdy przyczyną braku apetytu jest stres lub nadmiar 
obowiązków, powodujący, że zapominamy o tym, że pora coś zjeść. 
Część z nas „pokonuje” głód niezdrowymi przekąskami (więcej o nich 
w punkcie 5 – Nie podjadam), alkoholem (jest bardzo kaloryczny) albo 
papierosami (ten nałóg jest dla układu pokarmowego szczególnie 
destrukcyjny, ale część palaczy twierdzi, że pozwala oszukać apetyt). 
Wszystkie te pozorne rozwiązania nie tylko nie przynoszą oczekiwa-
nego efektu w postaci spadku masy ciała, lecz także dodatkowo prowa-
dzą do zaburzeń odżywiania i sieją spustoszenie w organizmie. 
Wiesz to z praktyki: raz czy dwa łaknienie oszukać można, ale i tak 
wróci, zwykle proporcjonalnie silniejsze wobec tego, jak długo nie 
jadłaś, i wywoła tzw. wilczy napad głodu. A wtedy zjesz więcej, w krót-
kim czasie i z dużym prawdopodobieństwem zapełnisz żołądek tym, 
co akurat będzie pod ręką.   
ROZWIĄZANIE: Ustal stałe pory jedzenia i nie rób odstępstw, nieza-
leżnie od tego, czy czujesz się w danym momencie głodna, czy nie. Posił-
ków powinno być cztery-pięć, dopasowanych pod względem kalorycz-
nym do twoich potrzeb. Więcej na temat optymalnego zapotrzebowania 
kalorycznego oraz składników odżywczych i ich procentowego udziału 
w menu znajdziesz w poprzednim wydaniu „Sezonu na Zdrowie”.

 STOP  GŁODÓWKOM  I  DETOKSOM
To nieprawda, że jeśli gwałtownie ograniczysz kalorie, organizm auto-
matycznie zareaguje spadkiem wagi. Przeciwnie – redukcję podaży ener-
gii odbiera jako sygnał do tego, żeby zacząć gromadzić zapasy na nad-
chodzące „chude lata”. Jeszcze gorzej będzie, jeśli zdecydujesz się na dłuższą 
głodówkę, sugerując się modnymi w Internecie przepisami na spektaku-
larne chudnięcie. Albo podpowiedziami, że dobrze jest organizm raz 
na jakiś czas oczyścić. Owszem, monotonna dieta może powodować nie-
dobory pewnych składników odżywczych, za to gromadzenie się innych, 
ale tzw. detoks przeprowadzony poza kontrolą lekarza jest ryzykowny. 
Bez badań wątroby, nerek, jelit, a zwłaszcza kondycji ich mikrobioty, 
domowe sesje oczyszczające mogą tylko zaszkodzić.
ROZWIĄZANIE: Kiedy już – np. korzystając z naszych podpowiedzi 
lub po konsultacji z dietetykiem czy lekarzem pierwszego kontaktu 
– ustalisz, jakie jest twoje indywidualne zapotrzebowanie kaloryczne 
i porównasz je z faktycznie dostarczaną sobie liczbą kalorii, po prostu 
zmniejsz ten parametr o tyle, na ile wskazuje wynik wyliczenia. Odchu-
dzanie jest też – o czym pisaliśmy na wstępie naszej akcji – doskonałym 
impulsem do zrobienia kompleksowych badań, w tym wykonania prób 
wątrobowych, USG nerek, oceny gospodarki wodno-elektrolitowej, kon-
dycji jelit. Jeżeli z analiz tych wyniknie konieczność dalszej diagnostyki, 
w tym wsparcia jakiegoś konkretnego narządu, postępuj zgodnie 
ze wskazówkami lekarza. 
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Twoje dobre postanowienia dotyczące zdrowego stylu życia zazwyczaj rozbijają 
się o codzienne przyzwyczajenia, z których nie zawsze zdajesz sobie sprawę. 

Zobacz, jak zamienić je na prozdrowotne nawyki.
/ TEKST Ewelina Dobrowolska

SCHUDNIJ 
Z NAMI

dobrych nawykówSIŁA 

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.  
DOŁĄCZ  DO  NAS!
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 GOTUJĘ  W  DOMU
Pod drodze do pracy kupujesz w osiedlowym sklepiku pącz-
ka lub drożdżówkę, bo tak jest szybciej i łatwiej (przy okazji 
wrzucasz tę samą przekąskę dziecku do śniadaniówki – wia-
domo, słodkie na pewno zostanie zjedzone). W pracy zama-
wiasz – czemu nie, skoro inni też to robią? – danie na wynos 
lub kupujesz w automacie batonik i popijasz gazowanym 
napojem. A wieczorem (przecież padasz ze zmęczenia) dowo-
żą ci do domu pizzę albo danie kuchni tajskiej i dzienny 
bilans energetyczny zamyka się na duuużym plusie. Może 
nie robisz tak codziennie, może tylko raz czy dwa w tygo-
dniu, ale to wystarczy, by tzw. fast food na stale zagościł  
w twoim menu. 
ROZWIĄZANIE: Regularne gotowanie to pozornie mało 
znaczący, a w istocie bardzo cenny dobry zwyczaj. Posiłki 
przygotowywane w domu masz pod większą kontrolą zarów-
no ekonomiczną, jak i czysto dietetyczną. Zrób raz w tygo-
dniu listę potrzebnych składników (podpowiedzi znajdziesz 
w ostatnim wydaniu naszego magazynu), planuj posiłki 
z wyprzedzeniem – dzięki temu zaoszczędzisz, nie będziesz 
marnować jedzenia, a przede wszystkim na twój talerz trafi 
pełnowartościowe jedzenie dobrej jakości.
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NIE  WSZYSTKO  
NA  RAZ

Kluczem do sukcesu jest stopniowe 
wprowadzanie dobrych zmian w życie. 

Najpierw przyjrzyj się składowi posiłków, 
potem zacznij regularnie jeść. Najpierw przestań 

słodzić herbatę, a po dwóch tygodniach 
odstaw słodycze w ogóle. Najpierw wprowadź 
do rozkładu dnia krótki spacer, a po miesiącu 

dołącz do tego basen czy pilates. Nie 
wszystko od razu i nie przygnębiaj 

się, jeśli na początku będzie 
trudno albo zdarzą ci się 

odstępstwa.  

 NIE  PODJADAM
Ze stresu, z braku czasu, w trakcie oglądania serialu, zamiast 
podwieczorka… Powodów, by sięgnąć po chipsy, krakersy, 
słone paluszki, orzeszki w karmelu czy kruche ciasteczka, 
znajdziesz bez liku. Pamiętaj jednak, że wszystkie tego typu 
produkty są wysoko przetworzone, zwykle z dużą ilością soli, 
cukru, utwardzonych tłuszczów oraz konserwantów. To nie-
zdrowe i mało wartościowe jedzenie, które dodatkowo wpro-
wadza chaos w twój dzienny rozkład posiłków. Metabolizm 
„wariuje”, trawienie tak energetycznego jedzenia to duży wysi-
łek dla układu pokarmowego, a twoje ciało nie zyskuje na tym 
nic poza przyrostem tkanki tłuszczowej.
ROZWIĄZANIE: Pozbądź się z szafek wszystkich kupnych 
przekąsek, na zakupach omijaj półki z tą kategorią produk-
tów – pomoże ci w tym robienie listy sprawunków przed 
każdym wyjściem do sklepu. Jedz regularnie, do czego stale 
zachęcamy, a wtedy nie będzie cię korciło, żeby podjeść coś 
między zaplanowanym drugim śniadaniem a obiadem. 

NADAL  ĆWICZĘ
Jeśli udaje ci się regularnie ruszać, prawdopodobnie widzisz 
już pierwsze efekty – mniejszą zadyszkę przy wchodzeniu 
po schodach, lepsze samopoczucie, spadek wagi. Być może 
do momentu podjęcia decyzji o odchudzaniu nie ruszałaś 
się w ogóle lub tylko okazjonalnie i podświadomie działasz 
według zasady: poćwiczę, żeby rzucić kilogramy, a potem 
zobaczymy. Jednak badania dotyczące skuteczności odchu-
dzania są bezlitosne: aby nie doprowadzić do efektu jo-jo, 
trzeba ćwiczyć niezależnie od tego, czy osiągnęłaś swój cel, 
czy jeszcze do niego dążysz.
ROZWIĄZANIE: Twoje serce i cały układ krążeniowy, 
układy kostny i mięśniowy, jelita, skóra, ale także mózg i cały 
układ nerwowy będą ci bardzo wdzięczne, jeśli nie porzucisz 
aktywności fizycznej tylko dlatego, że schudłaś. Standardo-
wa porcja nieforsownego ruchu to 300 minut tygodniowo 
i warto to potraktować jak przepis na długie i zdrowe życie, 
a nie tylko prawidłową wagę. 

NIE  STRESUJĘ  SIĘ
Masz dużo zmartwień? A może pracy? Z trudem znajdujesz 
czas dla siebie lub w ogóle go nie masz? Obawiasz się rosną-
cych cen, tego, jak rozwinie się sytuacja polityczna za naszy-
mi granicami, a może ktoś bardzo ci bliski ma kłopoty zdro-
wotne? Każdy rodzaj przedłużającego się stresu jest 
obciążeniem dla organizmu. Utrudnia normalne, spokojne 
funkcjonowanie, podejmowanie wyzwań i decyzji. Wpływa 
na procesy zapalne zachodzące w ciele, powodując, że fizycz-
nie czujemy się kiepsko. Czasem na tyle obciąża psychikę, 
że kolejne – nawet bardzo dobre – postanowienie wydaje się 
wysiłkiem ponad miarę. To też doskonałe usprawiedliwie-
nie (i nie ma w tym cienia ironii), żeby wrócić do prostych 
sposobów na poprawę nastroju, choćby zajadania kłopotów 
słodyczami.
ROZWIĄZANIE: Jeżeli zauważasz u siebie jakiekolwiek 
psychosomatyczne objawy stresu (np. bóle brzucha, kłopoty 
ze snem, zaburzenia trawienia, spadek koncentracji), nie 
wahaj się pójść do lekarza (polecamy rozmowę na s. 10-13 
o tym, jak w porę diagnozować u siebie przeciążenia psy-
chiczne). Rozmawiaj z bliskimi o tym, jak się czujesz. Znajdź 
sposób na wyciszenie się i relaks (piszemy o tym na s. 14). 
Doceniaj się za każdy, najmniejszy nawet sukces na drodze 
do dobrej wagi. Nie karz się za ewentualne potknięcia. Bądź 
dla siebie wyrozumiała.  ◆

DAJ  SOBIE  CZAS
Nawyk to coś, czego twój mózg musi 
się nauczyć. Potrzebuje na to czasu. 

Ten czas dobrze wykorzystaj – ustal cel, 
do jakiego dążysz, wypisz sobie, dlaczego 
i po co to wszystko robisz. W ten sposób 

wzmocnisz swoją motywację i nie 
popadniesz tak łatwo w zniechęcenie. 

A utrwalający się dobry nawyk 
wesprze cię w dobrym 

postanowieniu na dłużej. 



z e  ś w i a t a  n a u k i

W maju w magazynie „Frontiers in Human Neuroscience” 
ukazał się artykuł podsumowujący wyniki badań nad związ-
kiem pomiędzy wiekiem, płcią a kondycją mózgu i zmęczeniem. 
Naukowcy, posługując się m.in. neuroobrazowaniem, przebadali 
43 zdrowe osoby – mężczyzn i kobiety w wieku 20-63 lata. 
Dano im do rozwiązywania zadania wymagające wysiłku po-
znawczego. Okazało się, że za odczucie zmęczenia odpowiadają 
środkowe, czołowe obszary mózgu, których rola zmienia się 
wraz z wiekiem. Młodsi wykorzystują te obszary do zwalczania 
zmęczenia, a starsi nie. Kobiety wykazują większą odporność 
na zadania potencjalnie męczące.

W IEK  
A ZMĘCZENIE

Podczas Międzynarodowej 
Konferencji Stowarzyszenia 
Alzheimera 1 sierpnia ogłoszono 
wyniki badania, z którego wy-
nika, że przyjmowanie wysoko 
przetworzonej żywności w ilości 
ponad 20 proc. kalorii dziennie 
pogarsza o 25-28 proc. nasze 

funkcje poznawcze, w tym prze-
twarzanie informacji – informuje 
portal CNN Health. 

Przez 10 lat badano 10 tys. 
Brazylijczyków w wieku średnio 
51 lat. Na początku i na końcu 
badania przeprowadzono testy 

poznawcze, m.in. rozpoznawanie 
słów oraz płynność werbalną.

Żywność wysoko przetworzona 
zwiększa ryzyko otyłości, pro-
blemów z sercem i krążeniem, 
cukrzycy i raka, ma też wpływ 
na długość życia. 

PRZETWORZONE JEDZENIE NISZCZY MÓZG
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M A Ł P I A  O S PA
ATAKUJE     

23 lipca dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor 
Światowej Organizacji Zdrowia, po posiedzeniu Komi-
tetu ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych 
ogłosił, że epidemia małpiej ospy jest obecnie w wielu 
krajach tzw. globalnym zagrożeniem zdrowia publicz-
nego. W co najmniej 75 państwach zgłoszono ponad 
16 tys. jej przypadków. Choć nie jest to choroba prze-
noszona drogą płciową, stwierdzono, że w znacznej 
większości jej występowanie ma związek z kontaktami 
homoseksualnymi. Deklaracja WHO oznacza, że ryzy-
ko rozprzestrzenienia się choroby wymaga skoordyno-
wanych działań międzynarodowych. 

SAMOTNOŚĆ ŁAMIE SERCE
4 sierpnia w „Journal of the American Heart Association” ukazał się artykuł opisujący 
najnowsze doniesienia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA).

Wynika z nich, że izolacja społeczna i samotność powodują o 30 proc. wyższe 
ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub zgonu. Czynnikami zwiększającymi odczucie 
samotności są też emerytura i wdowieństwo. Z badania przeprowadzonego 
na Uniwersytecie Harvarda wynika jednak, że najbardziej samotnym pokoleniem jest 
generacja Z (18-22 lata), które spędza więcej czasu w mediach społecznościowych, 
a mniej na kontaktach bezpośrednich. Konsekwencjami takiego stanu rzeczy 
– poza chronicznym stresem i większym ryzykiem depresji – są m.in. otyłość, wysokie 
ciśnienie krwi i podwyższony poziom cukru, a także stany zapalne w organizmie.
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Dzięki temu masz gwarancję, że ruch, jaki podejmiesz, nie będzie ani 
zbyt forsowny, ani ryzykowny dla twojego zdrowia, ani niepasujący 
do twojego temperamentu czy niezgodny z upodobaniami. W konsekwen-
cji – nie zniechęcisz się do ćwiczeń, lecz zaprzyjaźnisz z nimi na dobre. 
To kolejny, sprawdzony sposób na wsparcie samej siebie w budowaniu 
dobrych nawyków, wzmocnienie się w korzystnych postanowieniach.

DODATKOWE  PROFITY
Trener to zwykle osoba, która ma za sobą studia z wychowania fizyczne-
go lub dedykowane studia trenerskie, których program uwzględnia takie 
aspekty jak: metody i techniki treningowe, ogólna wiedza medyczna, pro-
filaktyka zdrowotna, psychologia i doradztwo żywieniowe. Dzięki temu 
za jednym zamachem zyskujesz:
•  poczucie bezpieczeństwa i gwarancję, że zaproponowane formy ruchu 

uchronią cię przed kontuzjami, nadwerężeniami, uszkodzeniami i inny-
mi ubytkami na zdrowiu, co często zdarza się, gdy na własną rękę pró-
bujemy nowych dyscyplin i trybów treningowych,

•  wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, przeciwdziałania chorobom 
cywilizacyjnym, korzystnych codziennych nawyków,

•  wsparcie motywacyjne od osoby, która wie, jak działa psychika, kiedy 
pojawiają się zniechęcenia, jak przeciwdziałać spadkom energii i zaan-
gażowania, jak dopingować na drodze – niekiedy długiej i żmudnej 
– do osiągnięcia wymarzonego celu,

•  dodatkową konsultację dietetyczną, cenne podpowiedzi, jak wesprzeć 
efektywność treningu dobrze skomponowaną dietą, jakie żywienie oko-
łotreningowe jest dla ciebie wskazane, czego unikać, jak dobrze nawad-
niać organizm i w wielu innych kwestiach.

KONTYNUACJA  W  DOMU
Dzięki praktycznym i fachowym sugestiom trenera, który nadzoruje pra-
widłowość wykonywanych ruchów i ich sekwencji, możesz kontynuować 
plan treningowy w domu. To cenny benefit zwłaszcza dla osób, które nie 
przepadają za wizytami w siłowni lub klubie fitness, albo z uwagi na więk-
szą od nich odległość wolą – po poinstruowaniu przez eksperta – ćwiczyć 
w domowym zaciszu. Zważywszy na jesienne okoliczności pogodowe, może 
to być też rekomendacja dla tych z nas, którym zdarza się opuścić trening 
z powodu niesprzyjającej aury.  ◆



TRENER

        45 MINUT DLA ZDROWIA 

b ą d ź m y  w  f o r m i e

Ruch to zdrowie, 
a jeszcze lepiej, gdy 

jest pod należytą 
kontrolą. Zobacz, 
jakie korzyści daje 

ćwiczenie pod okiem 
wykwalifikowanego 

specjalisty.
/ TEKST Izabela Żak
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Z 
azwyczaj pierwsze, o czym większość z nas myśli, gdy sły-
szy hasło „osobisty trener”, to: „A ile to będzie kosztowa-
ło?”. I sporo osób na tym etapie się zatrzymuje, a szkoda. 
Konsultacja z osobą, która ma odpowiednie uprawnienia 

i kompetencje do tego, by brać odpowiedzialność za zdrowie i kon-
dycję innych osób, powinna być czymś, co bierzemy pod uwagę, 
jeśli poważnie myślimy o wprowadzeniu aktywności fizycznej 
w naszą codzienność. Zwłaszcza jeśli nie mamy już 20 lat, ale i oso-
by młode, za to np. ze sporą nadwagą, zachęcamy do takiej indy-
widualnej konsultacji. Warto pod tym kątem zrobić rekonesans 
w lokalnych klubach sportowych, z ofertą fitness czy w domach 
kultury, które również prowadzą zajęcia ruchowe dla różnych grup 
wiekowych i o rozmaitym poziomie zaawansowania.  

DLACZEGO  WARTO?
Długofalowy plan treningowy, ułożony specjalnie z myślą 
o tobie, uwzględnia takie elementy jak:
• wiek,
• płeć,
• kondycja ogólna,
• choroby przewlekłe,
• przeciwwskazania do określonej formy ruchu,
•  styl życia – w tym rodzaj wykonywanej pracy, dieta, 
poziom stresu,
• rozkład dnia i możliwości czasowe,
•  to, czy wolisz ćwiczyć indywidualnie, czy w grupie,
• twoje możliwości finansowe.

SPRAWDŹ, DOWIEDZ SIĘ
Nie każdy trener to ekspert z prawdziwego zdarzenia.  
Stale rosnąca oferta krótkich kursów, także w wersji online, spra-
wia, że można się natknąć na pseudospecjalistę. Jest ich niestety 
wielu, a oddanie się w ich ręce może być ryzykowne, zwłaszcza 
jeśli ze względów zdrowotnych czy z uwagi na wiek oczekujesz 
maksymalnego profesjonalizmu. 
Dobrą praktyką – stosowaną powszechnie w przypadku lekarzy, 
ale nie tylko – jest wpisanie nazwiska trenera w wyszukiwarkę  
internetową, zapoznanie się z opiniami na temat jego pracy 
zamieszczonymi w sieci. Wykwalifikowani specjaliści zamiesz-
czają tam swoje wizytówki (albo robią to zatrudniające ich kluby 
sportowe), z których możesz dowiedzieć się, jaką ścieżkę edu-
kacyjną i jakie doświadczenie ma osoba, którą rozważasz w roli 
swojego trenera.

Twój 
przyjaciel:
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ŻEBY  DZIECKO  UMIAŁO  DOBRZE 
 ROZWIĄZY WAĆ  KONFLIKTY,  

MUSI:
•  rozumieć swoje emocje – dlatego tak ważne jest ich nazy-

wanie od najwcześniejszych lat; prostymi słowami poma-
gaj maluchowi określić, jak się w danej sytuacji czuje, czy 
jest mu smutno, jest zły, czuje rozczarowanie, niezadowo-
lenie, napięcie, ekscytację itp.,

•  umieć samo się uspokoić – sztuka wyciszania się, rozłado-
wywania emocjonalnego napięcia przydaje się niezależnie 
od wieku (stąd popularność medytacji); zapewnij dziecku 
w domu stałe miejsce do relaksacji, podsuwaj proste tech-
niki oddechowe i odprężające,

•  mieć oparcie w rodzicach – rolą dorosłych nie jest podą-
żanie za emocjami dzieci, lecz bycie przy nich, dawanie 
podpory, zachowywanie spokoju niezależnie od sytuacji; 
dzięki temu najmłodsi mają poczucie bezpieczeństwa 
i wzmacniają pewność siebie,

•  wiedzieć, że granice są ważne – czyli umieć je wyznaczać 
i respektować, co oznacza tyle, że ma świadomość wielo-
ści opinii, zachowań, upodobań osób, które spotyka, oraz 
wie, że świat jest różnorodny; nie przekracza strefy kom-
fortu innych, nie wymusza własnych rozwiązań, ale umie 
też bronić swojego zdania i własnych granic, 

k ą c i k  r o d z i c a

RE
KL

AM
A

27 / WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 202226 / WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2022

Kłótnie między rodzeństwem, nieporozumienia  
 w szkole, utarczki na linii rodzic – dziecko… 

Rozwiązywanie konfliktów to cenna kompetencja, 
którą powinna nabyć twoja pociecha.

/ TEKST Aneta Kacperczak

✱

KAŻDY 
WYGRYWA

że twoja pociecha na tyle „ostro” pokłóciła się z rówieśni-
kiem, że trzeba ich było rozdzielać… 

Nieumiejętność rozwiązywania takich pozornie prostych 
– z perspektywy dorosłego – konfliktowych sytuacji dosko-
nale pokazuje, że osiąganie kompromisu nie jest kompeten-
cją wrodzoną. Nabywa się ją z wiekiem, ale nie automatycz-
nie. Owszem, dziecko rozwija się i dojrzewa emocjonalnie,, 
a le potrzebuje też bardzo konkretnych narzędzi, 
by nabyć kompetencje, które przydadzą mu się na kolejnych 
etapach życia. Jak je w tym wesprzeć? 

DOBRY  PRZYKŁAD
Dziecko uczy się przede wszystkim przez obserwację. Dla-
tego zacznij od przyjrzenia się temu, jak ty – w relacjach 
z partnerem, przyjaciółmi, szefem – rozwiązujesz trudne 
sytuacje. Krzyczysz czy zachowujesz spokój? Unikasz mówie-

Win-win (z ang. wygrany-wygrany) to najprost-
sze określenie sytuacji, w której obie strony 
konf liktu wychodzą z niego zwycięsko. 
Jest to popularne obecnie podejście stosowane 
w relacjach zawodowych, w tym biznesowych, 

dla osiągnięcia maksymalnej obopólnej korzyści. Chodzi 
o to, żeby różnice zdań przekuć w zadowolenie i sukces po obu 
stronach. Warto się tego nauczyć.

JA  SIĘ  TAK  NIE  BAWIĘ
Już na etapie piaskownicy zdarza ci się być świadkiem sytu-
acji, w których jedno dziecko próbuje wyrwać drugiemu 
łopatkę lub wiaderko, a gdy mu się to nie uda – bije, kopie, 
płacze, rzuca zabawkami. Również później, gdy maluch tra-
fia do przedszkola lub szkoły podstawowej, możesz być jako 
rodzic wzywana na rozmowy, z których dowiadujesz się, 

nia wprost, co myślisz, czy jasno wyrażasz swoje oczekiwania? 
Masz zawsze ostatnie słowo czy dopuszczasz innych do głosu? 
Długo trzymasz urazę czy potrafisz zamknąć temat w przyja-
znej atmosferze? Upierasz się przy swoim czy umiesz przyznać 
drugiej stronie rację, zmienić zdanie? To bardzo ważne, ponie-
waż pierwszą szkołą twórczego rozwiązywania konfliktów jest 
dom rodzinny.

Kolejna sprawa – to ty opisujesz dziecku świat, zanim wejdzie 
w nie jako dorosły (czy wcześniej jako nastolatek). Jak mówisz 
o osobach, z którymi nie jest ci po drodze? Jakich słów używasz 
na określenie momentów, w których nie wszystko idzie zgodnie 
z twoimi oczekiwaniami? Czy tłumaczysz dziecku, co się z tobą 
dzieje, wyjaśniasz, co czujesz? A może stawiasz się w roli ofia-
ry? Czy rozmawiasz z nim o jego własnych konfliktach, reak-
cjach, możliwych rozwiązaniach? Jeśli nie – pora to zmienić.

Ważnym elementem takich rozmów jest tzw. trening na sucho. 
Przydadzą się fikcyjne historyjki, scenki, w których dziecko 
będzie mogło poćwiczyć, jak – bez naruszania komfortu swo-
jego i innych – znaleźć takie rozwiązanie, z którego wszyscy 
będą zadowoleni. Jeśli brakuje ci pomysłów, sięgnij po jedną 
z dostępnych na rynku publikacji, np. Katarzyny Dworaczyk, 
która specjalizuje się w wychowaniu zgodnym z ideą porozu-
mienia bez przemocy. Jej książki z serii „Minimedytacje z dzieć-
mi” to praktyczne i bardzo ciepłe w odbiorze opowieści i ćwi-
czenia, uczące najmłodszych m.in. dzielenia się, przepraszania 
i doceniania. ◆ 
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Powrót do szkół i przedszkoli, zmienna aura, spadek 

temperatury – jesień to pora roku, w której dzieci 
zapadają na infekcje. Jak wzmocnić odporność  

twojego malucha?  

Układ immunologiczny najmłodszych stopniowo dojrze-
wa, wykształcając z każdym kolejnym rokiem coraz sil-
niejsze mechanizmy obronne. Zanim jednak około 
12. roku życia osiągnie pełną sprawność, stale ćwiczy. 
Zanieczyszczone środowisko, w którym żyjemy, sezono-
we mutacje patologicznych mikrobów (np. wirusów) i nie 
zawsze zdrowy styl życia (brak ruchu, zła dieta) sprawiają, 
że infekcji uniknąć się nie da. Można natomiast sprawić, 
by przebiegały łagodniej i szybciej się wyciszały.

DUŻA PORCJA RUCHU
Deszcz, wiatr, niska temperatura nie powinny być prze-
szkodą w codziennej aktywności fizycznej. Do prawidło-
wego rozwoju, nie tylko fizycznego, dziecko potrzebuje 
2-3 godzin spędzonych w ruchu na powietrzu. Spacer,  
jazda na rowerze czy rolkach, a w szczególnie słotne dni 
wypad na basen – to gwarancja dobrej kondycji, w tym 
także układów oddechowego, krążeniowego, mięśniowe-
go i kostnego. Ważne; nie ubieraj dziecka zbyt grubo,  
by w trakcie ruchu nie przegrzewało się.

CHŁODNE KĄPIELE
Terapia zimnem to jedna z popularniejszych metod harto-
wania organizmu. Przede wszystkim dorosłych, ale miłośni-
cy morsowania chętnie zarażają tą pasją również swoje 
pociechy. Oczywiście, trzeba to robić stopniowo i z głową. 
Warto zorientować się, czy w okolicy nie ma już zorganizo-
wanej grupy „morsów” lub taką stworzyć. Do kąpieli w lodo-
watej wodzie dobrze przygotowuje stopniowe obniżanie 

temperatury zwykłych, codziennych kąpieli. Koniecznie 
upewnij się u pediatry, że dziecko nie ma przeciwwskazań 
do morsowania, jak schorzenia kardiologiczne czy tarczycy.

NIE ZA CIEPŁO
Koniecznym dobrym nawykiem jest codzienne, porządne 
wietrzenie mieszkania, zwłaszcza przed snem. Pomaga 
to pozbyć się patogenów, kurzu i zanieczyszczeń. Ułatwia 
zasypianie i umożliwia regenerujący sen. Ale także w ciągu 
dnia nie przegrzewaj mieszkania (teraz to także ekonomicz-
na konieczność), ponieważ suche, ciepłe, „zastałe” powie-
trze to doskonała pożywka do namnażania się drobnoustro-
jów, a dodatkowo uniemożliwia młodemu organizmowi 
adaptację do zmiennych warunków temperaturowych. 

RÓŻNORODNA DIETA
Aż 80 proc. komórek odpornościowych zlokalizowanych 
jest w jelitach. Postaw więc na żywność jak najmniej 
przetworzoną, ogranicz sól, cukier, tłuszcze – zwłaszcza 
pochodzenia zwierzęcego. Pamiętaj o źródłach witamin 
i mikroelementów: warzywach (w tym kiszonkach), owo-
cach (najlepiej sezonowych), a także błonnika – pełno-
ziarnistym pieczywie, makaronach i kaszach (zwłaszcza 
jaglanej). Bogate w witaminę C są papryka, natka pie-
truszki, cytrusy. Na stałe wprowadź do diety dziecka 
przetwory mleczne – jogurty naturalne, maślankę, kefir 
– dostarczające bakterii korzystnych dla mikrobioty jelit. 
Produkty o dowiedzionym pozytywnym wpływie 
na odporność to także czosnek, cebula oraz imbir.

FO
TO

:  
A

D
O

BE
 S

TO
C

K

k ą c i k  r o d z i c a

28 / WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2022





FO
TO

:  
A

D
O

BE
 S

TO
C

K 
(4

) 

CZY WIESZ, ŻE: 
• skóra na podeszwach pozbawiona mieszków włosowych  
i gruczołów łojowych, za to jest grubsza,
• z wierzchu i na bocznych partiach wyposażona w mieszki 
włosowe, ale nadal nie wytwarza zbyt wiele wilgoci,
• między palcami delikatniejsza, skłonna do podrażnień, 
gromadzenia się wilgoci, powstawania odparzeń.

TWOJE STOPY:
• niosą codziennie ciężar, który kilkakrotnie przekracza 
twoją rzeczywistą wagę,
• składają się z 26 kości, 33 stawów oraz 32 mięśni,
• pełnią funkcje podporowe, amortyzacyjne, utrzymują 
ciało w pozycji wyprostowanej,
• często są zaniedbywane pielęgnacyjnie, wskutek czego 
mogą ulegać dermatozom o różnym charakterze,  
m.in. grzybicy, wypryskowi, rumieniowi, liszajowi, różnym 
odmianom łuszczycy,
• osobnej troski wymagają płytki paznokciowe, którym 
zazwyczaj – poza sezonem letnim – nie poświęcamy zbyt 
wiele uwagi.

CODZIENNA RUTYNA:
• Myj i dokładnie osuszaj stopy, zwłaszcza przestrzenie 
między palcami.
• Co wieczór wmasowuj pielęgnacyjny preparat zmiękcza-
jący i regenerujący, najlepiej z mocznikiem 15-30 proc., 
alantoiną, witaminą E, kwasem mlekowym, masłem shea, 
olejami, np. konopnym, pantenolem. W ten sposób prze-
ciwdziałasz pogrubieniu skóry stóp, ich pękaniu oraz  
wysuszaniu się. 
• Zawsze gdy czujesz, że stopy są zmęczone, obolałe, 
opuchnięte, rób odprężającą kąpiel z dodatkiem 
soli, mocznika, aloesu, wyciągu z kasztanowca, 
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CZY WIESZ, ŻE ABY TWOJE STOPY BYŁY PRZEZ 
CAŁY ROK GŁADKIE, NIE POTRZEBUJESZ TARKI 

ANI PUMEKSU? ZAPOMNIJ O AGRESYWNEJ 
PIELĘGNACJI. OTO PROSTE ZASADY DBANIA  

O SKÓRĘ STÓP – NA KAŻDĄ PORĘ ROKU. 

s p o s ó b  n a . . .

STOPY

ziół, np. lawendy, rozmarynu, mięty, szałwii, melisy, 
rumianku. Taka kąpiel zimową porą podziała rozgrzewa-
jąco, zaś latem przyniesie odświeżenie.
• Pokochaj maski nawilżające – nie: złuszczające!  
– w kremie lub w formie skarpetek. Szukaj w nich alanto-
iny, aloesu, kwasu hialuronowego, witamin A i E, moczni-
ka, gliceryny, masła shea i karite. Stosuj je raz na tydzień, 
a szybko zobaczysz efekty.
• Szczotkuj stopy na sucho – zamiast ścierania, agresyw-
nego peelingu, tarkowania. Więcej o tym, jakie korzyści 
daje ten rodzaj pielęgnacji, przeczytasz na s. 39.

...gładkie 

WAŻNE
Przyjrzyj się obuwiu, które 

nosisz. Powinno być nie 
za wąskie, wykonane z natural-
nych materiałów, umożliwiają-

cych cyrkulację powietrza. 
Ta sama zasada dotyczy skar-

petek, które nie mogą uci-
skać stóp ani kostek. 
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odpowiednik roślinny – bakuchiol. Pomocne w zwalczaniu uwidoczniających 
się z biegiem lat przebarwień są takie substancje jak: niacynamid, kwasy owo-
cowe (np. glikolowy i azelainowy) oraz skoncentrowana witamina C w wyższych 
stężeniach (np. 15 proc.). Pamiętaj jednak, by nie łączyć produktów z peptyda-
mi z tymi zawierającymi kwasy (w tym askorbinowy). Zwróć też uwagę na takie 
składniki jak: ceramidy, kwas hialuronowy, kwasy omega-3 i -6 oraz skwalany. 
Podczas pielęgnacji nie zapominaj o szyi i dekolcie – kosmetyki wklepuj deli-
katnie, w kierunku od dołu do góry, bez naciągania skóry.

PROFESJONALNE  WSPARCIE  W  GABINECIE
Możesz wybierać spośród szerokiej gamy zabiegów medycyny estetycznej. 
Odbudowująco, przeciwzmarszczkowo i ujędrniająco działają: peelingi che-
miczne, mezoterapia, iniekcje kwasu hialuronowego czy zabiegi laserowe, 
np. laserem frakcyjnym. Na tego typu kuracje wybieraj się do zaufanych leka-
rzy. Specjalista zbada potrzeby skóry, dostosuje odpowiednią kurację, skon-
troluje jej efekty i, co bardzo istotne, zareaguje odpowiednio w przypadku 
ewentualnych efektów ubocznych i powikłań.

BIERZ  PRZYKŁAD  Z  KOREANEK 
Jeśli do tej pory nie zetknęłaś się z koreańską filozofią pielęgnacji, najwyższy 
czas to nadrobić. Koreanki słyną z alabastrowej i gładkiej cery, co zawdzię-
czają dobrym nawykom pielęgnacyjnym, które stosują od najmłodszych lat. 
Ich podstawą jest oczyszczanie i nawilżanie skóry, a także ochrona przeciw 
UV. Na pewno zauważyłaś też w drogeriach, że kosmetyki koreańskie nie mają 
podziału na grupy wiekowe. Dlaczego? Otóż sednem pielęgnacji jest odpo-
wiadanie na konkretne potrzeby skóry, niezależnie od metryki. 

Rytuały pielęgnacyjne mają dziesięć etapów, lecz niech cię to nie odstrasza 
– przy wprawnym ich stosowaniu zajmą ci najwyżej trzy do pięciu minut rano 
i wieczorem. Pierwszy krok to delikatne oczyszczanie olejkiem (lub produk-
tem o tłustszej konsystencji) za pomocą dłoni. Drugi – kosmetyk na bazie 
wody, np. pianka do mycia twarzy. W trzecim kroku stosujemy peeling 
– do trzech razy w tygodniu. Czwartym etapem jest tonizacja, która przywra-
ca kwaśne pH skóry. Piąty krok to stosowanie nawilżającej, lekkiej esencji 
– którą autorka elementarza pielęgnacji, Charlotte Cho, nazywa sercem kore-
ańskiego rytuału pielęgnacyjnego. Na etapie szóstym stosujesz serum, czyli 
kosmetyk o skoncentrowanej sile działania – jedynie wieczorem lub nie 
codziennie. Siódmy krok to maseczka w płachcie (do trzech razy w tygodniu), 
a ósmy – krem pod oczy. Przedostatnim etapem jest wklepanie kremu nawil-
żającego, dostosowanego do potrzeb skóry. A jeśli planujesz wychodzenie 
na dwór – konieczny jest krok dziesiąty, czyli kosmetyk z filtrem SPF (nawet 
w pochmurny dzień – tak właśnie robią Koreanki i przynosi to spektakularne 
efekty). Na tak przygotowaną skórę możesz nałożyć makijaż. ◆

Z  BŁYSKIEM  W  OKU
Choć po 50. roku życia powieki stają się nieco cięższe, a oko wydaje 
się mniejsze, jest kilka sposobów na wydobycie blasku spojrzenia. 
• Zawsze wykonuj delikatny demakijaż, bez pocierania i naciągania 
skóry. • Stosuj kremy pod oczy, zawierające składniki niwelujące 
zmarszczki: retinol oraz jego roślinny odpowiednik – bakuchiol, 
koenzym Q10, kolagen i peptydy, nazywane niekiedy nieinwazyj-
nym botoksem. • Jeśli pracujesz przed komputerem, nie zapominaj 
o mruganiu; stosuj krople nawilżające. • Przed wyjściem na słońce 
pamiętaj o okularach przeciwsłonecznych. • Staraj się wysypiać. 
• Miej przy sobie zawsze butelkę z wodą; popijaj zieloną i białą her-
batę. • W makijażu trzymaj się zasady: mniej znaczy więcej. Unikaj 
ciężkich korektorów, stosuj za to nawilżające rozświetlacze. Zamiast 
kreski wokół oczu postaw na dobrze wytuszowane rzęsy. 
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DOJRZAŁA 
BOGINI 

BĄDŹ PIĘKNA PO PIĘĆDZIESIĄTCE

c i a ł o p o z y t y w n i

JAK  ZARADZIĆ  TYM  ZMIANOM? 
Możesz zadziałać od wewnątrz – dbając o dietę bogatą w prze-
ciwutleniacze i flawonoidy, a także kwasy omega-3 i -6. Dbaj 
o odpowiednie nawodnienie – postaw na różne rodzaje herbat, 
zielonych, białych i owocowych – dostarczą niezbędnych poli-
fenoli i antyoksydantów, zadziałają też odtruwająco. Dietę uzu-
pełnij o suplementy zawierające kolagen, witaminy A, C i E oraz 
wyciągi roślinne wspierające w zawirowaniach hormonalnych, 
takie jak soja, kurkuma czy resweratrol.

Dojrzała skóra wymaga także wsparcia w naprawie uszko-
dzeń i przeciwdziałania utracie jędrności. Dlatego składniki 
aktywne w kosmetykach powinny mieć silniejsze i dogłębniej-
sze działanie. Takie właściwości wykazują na przykład pepty-
dy, krótkołańcuchowe białka, które dzięki niewielkim rozmia-
rom mają szansę dotrzeć w głąb skóry i stymulować procesy 
naprawcze. Przeciwzmarszczkowo i redukująco na przebar-
wienia działa też retinol, czyli pochodna witaminy A, oraz jego 

Choć skóra starzeje się w każdym wieku, to w przy-
padku dojrzałych pań proces ten przyspiesza. Zwią-
zane jest to z okresem przedmenopauzalnym oraz 
samą menopauzą. Wskutek zmian hormonalnych 
znacznie spada ilość kolagenu, a samo rusztowanie 

zapewniające jej jędrność coraz bardziej się obniża, ponieważ 
włókna kolagenowe ulegają skróceniu i degradacji, a oplatają-
cej je i podtrzymującej elastyny jest również coraz mniej. Ciało 
nie reaguje tak sprawnie na procesy oksydacyjne i słabiej zwal-
cza stany zapalne, co odbija się na wyglądzie cery, która traci 
blask. Spada poziom jej nawilżenia, a wzrasta – przeznaskór-
kowa utrata wody (TEWL). Z biegiem czasu czujesz, że skóra 
jest bardziej wiotka, papierowa i sucha, a niekiedy łuszcząca 
się. To wszystko sprawia, że policzki stają się nieco bardziej 
obwisłe, opadają górne powieki, a skóra pod oczami ulega 
ścieńczeniu i widać drobne naczynia krwionośne. Pogłębiają 
się zmarszczki – wokół oczu, przy nosie oraz na czole.  



Supergwiazdy Sandrę Bullock  
i Jennifer Aniston oraz nasze 
rodzime piękności Aleksandrę 
Konieczną i Danutę Stenkę łączy 
jedno – pięćdziesiątkę mają już 
za sobą, a wciąż w yglądają świeżo 
i promiennie. Naturalną urodę i czar 
można i warto wspierać – stosując 
właściwą, dopasowaną do wieku  
i stanu skóry pielęgnację. 
/ TEKST Amelia Góralczyk

Każdy  
z nas ma w sobie 
coś wyjątkowego. 

Znajdź atut w swoim 
wyglądzie i go 

podkreśl.



Zawsze buntowała się 
przeciwko  

kultowi młodości  
w Hollywood. Zwalczyła 

przeświadczenie, 
że po 40. roku życia 

dla aktorek zaczyna się 
emerytura. 

 →

a l e j a  s ł a w y

~

Wymyka się łatwej ocenie. Dla Donalda Trumpa jest „najbardziej przereklamowaną aktorką”,  
dla krytyków – „kameleonem”, dla milionów wielbicieli – „królową Hollywood”.  

Pewne jest, że nie ma roli, której Meryl Streep nie umiałaby zagrać, a potwierdzeniem  
skali jej talentu są liczne nagrody. Chociaż cieszą ją zawodowe  

sukcesy, zawsze o wiele ważniejsza była dla niej rodzina. 
/ TEKST Katarzyna Janicka

ce potem Meryl – dysponująca sopranem koloraturowym – zaczę-
ła jeździć do Nowego Jorku na regularne lekcje głosu u wybitnej 
nauczycielki Estelle Liebling. Wytrwała cztery lata, bo ważniej-
si okazali się… chłopcy. Zmieniła wygląd (ufarbowała włosy, 
schudła, okulary zastąpiła soczewkami, nosiła markowe ubra-
nia) i zachowanie. – Świadomie pielęgnowałam miękkość i zgod-
ność, radość życia i naturalną słodycz, może wręcz nieśmiałość. 
W przypadku chłopców okazało się to bardzo skuteczne. Dziew-
czyny się nie nabrały. Nie lubiły mnie. Wyczuły, że gram. I pew-
nie miały rację, ale byłam zdeterminowana – opowiadała Meryl 
Streep podczas rozdania dyplomów absolwentom Bernards. 

Zrealizowała każdy punkt swojego planu: najpierw zosta-
ła cheerleaderką, potem dziewczyną gwiazdora szkolnej dru-
żyny futbolowej, wreszcie królową balu maturalnego. Plano-
wała karierę tłumaczki w ONZ albo piosenkarki. Wśród 
marzeń nastoletniej Meryl pojawiło się i to, że będzie miesz-
kać w zamku ze swoim mężem… księciem Karolem. 

WALCZYŁA  Z  KULTEM  MŁODOŚCI  
Chociaż Meryl była gwiazdą szkolnych przedstawień, nie 
wiązała swojej przyszłości z aktorstwem. Ta myśl pojawiła 
się dopiero podczas nauki w prestiżowym Vassar College, 
gdy na deskach uczelnianego teatru kłaniała się publiczno-
ści po zagraniu tytułowej roli w „Pannie Julii” Strindberga. 
– Nauczyłam się wierzyć w siebie i zyskałam poczucie wła-
snej tożsamości – mówiła w wywiadzie dla „Ladies’ Home 
Journal”.

Po licencjacie na Vassar College miała iść na prawo, ale zaspa-
ła na egzamin. Odebrała to jako znak, że powinna podążyć 
za marzeniem o karierze aktorskiej. Studia w Yale School of Dra-
ma przypłaciła wrzodami żołądka. W ciągu trzech lat nauki 
zagrała czterdzieści ról, dorabiając kelnerowaniem i przepisy-
waniem sztuk teatralnych na maszynie. Z dyplomem Yale prze-
niosła się na Manhattan i rozpoczęła podbój Broadwayu. 

Początkowo nie planowała grania przed kamerą, ale kiedy 
zobaczyła Roberta De Niro w „Taksówkarzu”, zmieniła zda-
nie. Na ekranie zadebiutowała dopiero w 1977 roku w drama-

NAUCZYŁAM SIĘ 
wierzyć w siebie

Z agrała 90 ról, 21 razy była nominowana przez Aka-
demię Filmową, trzykrotnie odebrała Oscara (pierw-
szą statuetkę za „Sprawę Kramerów” zostawiła 
na poimprezowym przyjęciu w toalecie), zdobyła 
ponad 160 prestiżowych nagród, siedem tytułów 

doktora honoris causa i Medal Wolności – najwyższe ame-
rykańskie odznaczenie cywilne.

Kto wie, jak potoczyłyby się jednak losy Meryl, gdyby uwie-
rzyła w słowa, które usłyszała na castingu do remake’u „King 
Konga” w 1975 roku. Producent Dino De Laurentiis na jej 
widok powiedział do swojego syna Federica: „Co to za brzy-
dactwo? Po co mi ją pokazujesz?”. Mówił po włosku, nie mając 
świadomości, że Streep uczyła się tego języka w college’u 
i zrozumiała jego słowa. – Przykro mi, że nie jestem odpo-
wiednio urodziwa, ale sam pan rozumie: jest, jak jest, i lepiej 
nie będzie – oznajmiła po włosku 26-letnia Streep i… wyszła. 

– To był dla mnie kluczowy moment. Ta jedna opinia mogła 
zniszczyć moje marzenia o zostaniu aktorką albo zmusić 
mnie do zapięcia się w pasy startowe i uwierzenia w siebie. 
Wzięłam głęboki oddech i pomyślałam: To tylko jedna opi-
nia w morzu tysiąca i znajdę inną – przyznała po latach. 

MIAŁA  POŚLUBIĆ... KSIĘCIA  KAROLA  
Mary Louise Streep urodziła się 22 czerwca 1949 roku w Sum-
mit w stanie New Jersey. Jej ojciec był dyrektorem w firmie 
farmaceutycznej, matka pracowała w reklamie, a w czasie dru-
giej wojny światowej była redaktor artystyczną w czasopiśmie 
wnętrzarskim „Home Furnishings”. Kiedy na świecie poja-
wiły się dzieci (Meryl ma dwóch młodszych braci: Harry’ego 
i Danę), ich wychowanie stało się priorytetem dla Mary Wolf 
Wilkinson Streep. 

Jako dziecko Meryl uważała się za „brzydulę z niewyparzo-
ną gębą, nieznośną szpanerkę i sztywniarę, która za wszelką 
cenę chciała udowodnić, że jest fajna”. Nie była grzecznym 
dzieckiem, a zdaniem braci, terroryzowała rówieśników. 

Miała 12 lat, gdy wprawiła w zachwyt publiczność szkolnego 
koncertu, śpiewając solo po francusku kolędę „Cicha noc”. Wkrót-
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1 Zaopatrz się w dobrej jakości szczotkę do masażu 
ciała na sucho – popularne są obecnie te z włó-
kien agawy, ale może też być inna, np. z kokosa, 

konopi, ważne, żeby był to materiał naturalny. 

2 Ciało przed szczotkowaniem powinno być suche, 
czyste, nieposmarowane żadnym preparatem 
pielęgnacyjnym.

3 Pamiętaj, by wykonywać ruchy koliste, po kilka 
na każdy fragment ciała. Siłę docisku uzależnij 
od swojego progu bólu. Masaż powinien być 

mimo wszystko przyjemnością.

4 Zacznij od podeszew stóp, przez kostki, łydki,  
ku węzłom chłonnym pod kolanami. Kontynuuj 
w kierunku ud, pośladków i brzu-

cha. Te ostatnie partie – zazwyczaj 
objęte cellulitem – możesz 
szczotkować nieco dłużej. 

5 Kolejnym etapem może 
być wyszczotkowanie 
pleców i karku. 

Meryl Streep o...
...MĘŻU:    

Jest ciepły, silny, delikatny, zabawny, serdeczny, wyrozumiały 
i bardzo twórczy. Nie mogłabym dzielić życia z kimś,  

kto nie jest twórczy.

…DZIECIACH:   
Dzielnie znoszą ciężar mojej sławy. Żyje im się łatwiej niż 

rówieśnikom. Ale w pewien sposób je to determinuje.

...RODZINIE:  
Zawsze stoi na pierwszym miejscu, co nie znaczy, że każda 

sugestia męża czy dzieci jest słuszna. Jeśli ludzie się kochają, 
a tak jest w naszym przypadku, nie neguje się drugiej osoby. 

Tolerujemy swoje słabości. Wspólnie rozwiązujemy problemy.

…BYCIU MATKĄ:  
To o wiele trudniejsze zadanie niż aktorstwo. Aktorstwo 

to sława, pieniądze, zawodowe spełnienie i radość.  
Z matkowaniem jest tak, że dzieci nawet nie podziękują,  

nie posprzątają ze stołu, chyba że powiesz: „Halooo!”.

...POPULARNOŚCI:  
Nie mam konta na Twitterze, ale najwyraźniej mam pięć  

kont. Tylko że to nie ja. Nie korzystam z Facebooka,  
ale najwyraźniej z niego korzystam. To wszystko mnie trochę 

przeraża, ale każdy powinien mieć jakieś hobby.

a l e j a  s ł a w y
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…WĄTPLIWOŚĆ  Mistrzowska gra aktorska Meryl Streep, która wcieliła się w postać siostry Alojzyny dążącej za wszelką cenę do odkrycia niewygodnej nawet prawdy. 

…SIERPIEŃ W HRABSTWIE OSAGE  

Streep jako Violet Weston, matka trzech 

córek, śmiertelnie chora na raka płuc.  

Spotkanie po latach czterech dorosłych 

kobiet staje się okazją do odbudowania 

więzi, ale i poruszenia wielu bardzo 
czułych strun. 

POZA PEELINGAMI 
I ZABIEGAMI 

W GABINECIE 
KOSMETYCZNYM 

MASZ DO DYSPOZYCJI 
BARDZO PROSTĄ, TANIĄ 

I NIEZWYKLE SKUTECZNĄ 
METODĘ UJĘDRNIANIA 

CIAŁA. ZAJMIE CI  
TO DOSŁOWNIE  

KILKA MINUT.

cie „Julia”, pojawiła się tylko w dwóch scenach. Ale już za kolej-
ny film – kultowego „Łowcę jeleni” – dostała swoją pierwszą 
nominację do Oscara. 

Zawsze buntowała się przeciwko kultowi młodości 
w Hollywood. – Kiedy skończyłam czterdzieści lat, dostałam 
trzy oferty zagrania czarownicy w ciągu roku. I żadnej innej 
propozycji. Trzy oferty zagrania czarownicy, ale żadnej roli 
romantycznej, żadnej kobiety naukowca, żadnej miłośniczki 
przygód ani bohaterki gotowej ratować świat. Tylko czarow-
nice. Pomyślałam sobie… „Boże, chyba czeka mnie jeszcze coś 
innego?” – mówiła w wywiadzie dla „Hollywood Reporter”.

Czekało. To właśnie Meryl zwalczyła przeświadczenie 
hollywoodzkich bossów, że po 40. roku życia dla aktorek zaczy-
na się emerytura. Wystarczy przypomnieć, że swoje najbar-
dziej kasowe role Streep zagrała, mając 57 (demoniczna Miranda 
Priestly w „Diabeł ubiera się u Prady”) i 59 (rozśpiewana i roz-
tańczona Donna Sheridan w „Mamma Mia!”) lat. 

PIERWSZA I  OSTATNIA MIŁOŚĆ
W 1976 roku podczas pracy nad sztuką „Miarka za miarkę” 
Szekspira Meryl Streep poznała Johna Cazale’a. Starszy o 14 lat 
aktor stał się jej mentorem, inspiracją, miłością. Przeprowa-
dziła się do jego mieszkania w modnej dzielnicy Tribeca 
na Dolnym Manhattanie. Planowali ślub i dzieci. 

W maju 1977 roku u Cazale’a zdiagnozowano raka płuc 
z przerzutami do kości. Lekarze nie dawali aktorowi żadnych 
szans. Meryl otoczyła ukochanego troskliwą opieką, wierzy-
ła, że John wyzdrowieje. 13 marca 1978 roku około godziny 
trzeciej w nocy Cazale zamknął oczy. Kiedy lekarz oznajmił, 
że aktor nie żyje, Meryl zaczęła szlochać i tłuc pięściami w klat-
kę piersiową ukochanego. Wtedy John na chwilę otworzył 
oczy, powiedział: „Wszystko w porządku, Meryl" i ponownie 
zamknął oczy. Zmarł. Miał 42 lata. 

Po pogrzebie Streep wyjechała do Kanady, gdzie zatrzyma-
ła się w domu koleżanki na wsi. Gdy po dwóch tygodniach 
wróciła do Nowego Jorku, okazało się, że musi opuścić zajmo-
wane mieszkanie. Z pomocą przyszedł kolega jej brata Harry-
’ego. Don Gummer miał 31 lat, był absolwentem Yale School 
of Art i odnosił sukcesy jako rzeźbiarz. Pomógł przewieźć jej 
rzeczy do wynajętego magazynu, a te, które się nie zmieściły, 
przechował w swoim lofcie w Soho. Sprawy potoczyły się szyb-
ko. Ślub odbył się w domu jej rodziców w Connecticut 30 wrze-
śnia 1978 roku. Zaskoczyło to bliskich i znajomych Meryl, 
wszak od śmierci Johna minęło tylko sześć miesięcy. Czas poka-
zał, że dokonała dobrego wyboru. – Na czym polega sekret 
mojego długiego małżeństwa? Nie wiem, pytajcie mojego męża, 
to świetny facet. Nadajemy na tych samych falach w sprawach 
fundamentalnych, a to jest najważniejsze. A o drobiazgi nie-
ustająco drzemy koty – wyznała Streep w wywiadzie.

Meryl i Don łączyli artystyczne kariery z wychowywaniem 
dzieci. Mają syna Henry’ego (ur. listopad 1979 roku), który 
został muzykiem, oraz córki: Mamie (ur. sierpień 1983 roku), 
Grace (ur. maj 1986 roku) i Louise (ur. czerwiec 1991 roku), któ-
re są aktorkami. Kiedy dziennikarz „New York Timesa” zapy-
tał Streep, czy nigdy nie chciała realizować własnych reżyser-
skich projektów, odpowiedziała: – W sumie to ja założyłam 
firmę i realizuję cztery projekty. Nazywają się Henry, Mamie, 
Grace i Louise i to one zajmują większość mojego czasu i sta-
nowią temat większości moich rozmów telefonicznych. ◆ 

6 Pora na ręce – zacznij od dłoni, kieruj się ku bar-
kom. Na koniec zajmij się delikatną skórą piersi, 
dekoltu i szyi – tu nacisk powinien być zdecydowa-

nie mniejszy, podobnie jak liczba wykonywanych ruchów.

7 Po zakończonym masażu – powinien trwać 5-10 
minut, nie dłużej – weź prysznic, osusz skórę i wma-
suj nawilżający preparat – olejek, emulsję, balsam. 

…ESKORTA  
W wyreżyserowanym przez Tommy'ego 
Lee Jonesa westernie Streep gra żonę 
pastora, która podejmuje się opieki  
nad trzema obłąkanymi kobietami. 

…DWOJE DO POPRAWKI  

Kay i Arnold (Tommy Lee Jones) starają się 

reanimować swoje małżeństwo z wielolet-

nim stażem. Choć to komedia obyczajowa, 

Streep udało się w niej pokazać całe 

spektrum emocji dojrzałej kobiety.

…JĘDRNE
     CIAŁO

CO 
TO DAJE?

• Skóra jest regularnie oczyszcza-
na z martwego naskórka i ma lepszy 

koloryt, szybciej zachodzą w niej procesy 
regeneracyjne.

• Usprawniają się: krążenie podskórne, przepływ 
limfy, ale i detoksykacja, co wpływa na lepsze 
napięcie oraz ogólną jędrność ciała.
• Po kilku tygodniach widać też wygładzenie skóry, 
zwłaszcza w miejscach dotkniętych tzw. skórką 
pomarańczową; rozstępy się wypłycają. 

• Czujesz się lepiej także psychicznie: 
automasaż to jedna ze skuteczniejszych 

metod relaksacji, stosuj ją nawet 
codziennie.

JAK 
CZĘSTO?

Możesz masować się 
przed każdym porannym 
prysznicem. Ale szczot-

kowanie co 2-3 dni 
także przyniesie 

efekty.
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Zamknięci w sobie, milczący, stroniący 
od kontaktów towarzyskich, wręcz 

antypatyczni… Osobom z introwertycznym 
typem osobowości nie jest łatwo żyć 

w ekstrawertycznym świecie. Ale i światu 
trudno introwertyków zrozumieć. 

/ TEKST Alicja Kamińska
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w sposób zgodny z normami społecznymi, jednak muszą w to włożyć znacz-
nie więcej wysiłku niż pozostali.

JAK  WESPRZEĆ  INTROWERTYKA?
Jeżeli twój partner, dziecko, przyjaciel lub współpracownik jest introwerty-
kiem, możesz wesprzeć go w codziennym funkcjonowaniu.
•  Pisz esemesy i maile, zamiast dzwonić czy włączać w burze mózgów. 
•  Nie zmuszaj do zwierzeń, nie wyciągaj na imprezy. Zamiast tego zapropo-

nuj spokojny spacer po lesie lub parku. We dwójkę, nie w większym 
gronie.

•  Podczas rozmowy nie ponaglaj, nie zagaduj na śmierć. Warto poczekać, 
aż introwertyk w swoim tempie wyrazi myśli – potrafią być naprawdę 
głębokie.

•  Nie zmuszaj do pracy zespołowej, w grupie. Angażuj w samodzielne pro-
jekty, umożliwiające indywidualną analizę. Daj możliwość wykazania się 
w pojedynkę.

•  Nie dopytuj, czemu ma „taką” minę, czy coś się stało. Wyraz twarzy intro-
wertyków może wskazywać na smutek, urazę lub obojętność, ale pamiętaj, 
że po prostu taka ich uroda.

•  Pozwól spędzać chwile – a jeśli to konieczne, nawet godziny – w samotno-
ści. Zwłaszcza jeśli introwertyk wyraźnie mówi, że niezbędne są mu spokój 
i cisza. Czasem po okresie większego przebodźcowania potrzebuje dłuż-
szego czasu na nabranie sił.  

•  Pomóż w znalezieniu lub wygospodarowaniu własnego kąta, osobnego 
miejsca (w mieszkaniu, w pracy), w którym może pobyć sam, wyciszyć się.

•  Inicjuj kontakt, gdy czujesz, że to konieczne, zwłaszcza jeśli masz podej-
rzenie, że introwertyk po dłuższym milczeniu może – np. z powodu nie-
śmiałości lub mniejszej pewności siebie – nie mieć odwagi odezwać się 
pierwszy. 

PAMIĘTAJ: relacja introwertyka z ekstrawertykiem może być szalenie wzbo-
gacająca dla obu stron. Nie warto z tej szansy rezygnować.

TEN  TYP  OSOBOWOŚCI  LUBI:
• pracę zdalną,
• filmowe kanały streamingowe,
• zakupy online,
• teleporady,
• dyscypliny sportowe, które można uprawiać w pojedynkę, np. bieganie,
• kontakt z przyrodą.  ◆
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Z INTROWERTYKIEM
ŻYCIE

WEWNĘTRZNA RÓŻNORODNOŚĆ
Psychologia wyróżnia wiele typów osobowości introwertycznej. 
• Niektórzy są mocno zamknięci w sobie, stronią od kontaktów, 
wręcz samoizolują się i nic nie jest ich w stanie wyciągnąć „do ludzi”. 
• Inni bardzo starannie wybierają ograniczoną liczbę osób, z który-
mi nawiązują kontakt. • Są introwertycy z wysokim poziomem lęku, 
uaktywniającym się zwłaszcza w sytuacjach niekomfortowych, 
np. w miejscu publicznym czy podczas imprezy, a także o niskim  
poczuciu własnej wartości. • Są też tacy, którzy lubią być sami,  
ale gdy znajdą się w dobrze znanym środowisku, np. w pracy, dzięki 
umiejętności skupienia się na wybranej dziedzinie i dokładności 
potrafią osiągnąć spektakularne zawodowe sukcesy. 

do okazywania zainteresowania, zaangażowania, zachwytu 
czy oburzenia. To nie znaczy, że świat jego odczuć jest ubogi 
– przeciwnie, lecz nie jest mu niezbędne do szczęścia to, aby 
dzielić się wrażeniami czy przemyśleniami z drugą osobą.

Co jeszcze jest typowe dla introwertyka?
• ma ponadstandardową potrzebę ciszy,
• lubi pracę i naukę w odosobnieniu,
•  wolniej nawiązuje znajomości i wchodzi w bliskie relacje,
•  ma wydłużony czas reakcji na usłyszane słowa, wydarze-

nia, sytuacje
• niechętnie wyraża emocje, okazuje pozorną obojętność, 
• lepiej odnajduje się w kontaktach jeden na jeden.
•  mniejsza liczba, za to pogłębionych hobby, zainteresowan

Czy to oznacza, że introwertyk jest skazany na izolację? 
Nic bardziej mylnego. Wbrew pozorom, ten typ osobowości 
ma aż około jedna trzecia z nas (według niektórych badań 
– nawet blisko połowa). Jaki z tego wniosek? Że introwerty-
cy są wśród nas, radzą sobie całkiem nieźle, starając się żyć 

Być może masz w swoim otoczeniu takie osoby. 
Małomówne, rzadko uśmiechające się, niechętnie 
przyjmujące zaproszenia na rodzinne spotkania, 
a jeśli już – zwykle niezabierające podczas nich 
głosu. Najlepiej czują się w swoim towarzystwie, 

lubią czytać, chodzić na samotne spacery z psem, nie prze-
szkadza im spędzanie czasu w pojedynkę ani brak zainte-
resowania ze strony otoczenia. Czy jednak ten krótki opis 
wyczerpuje charakterystykę osobowości introwertycznej, 
bo o niej tutaj mowa? Niekoniecznie.

KU  SOBIE,  NIE  NA  ZEWNĄTRZ
Z pewnością rzeczywistość, w jakiej najlepiej odnajduje się 
introwertyk, to świat wewnętrzny, świat jego myśli i uczuć. 
Nie potrzebuje częstych interakcji, spotkań, rozmów ani 
takich bodźców, jak głośna muzyka, szampańska zabawa, 
ekstremalne emocje. Woli przeżywać i analizować wszystko 
w ciszy, a najbezpieczniej czuje się, gdy nie jest zmuszony 
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Jeśli tylko możesz – stosuj tańsze zamienniki, np. chemii gospodarczej. 
Możesz też korzystać z tanich rozwiązań eko typu „zrób to sam” do czyszcze-
nia, prania i zmywarek, np. na bazie sody, octu, kwasku cytrynowego, borak-
su i olejków eterycznych. 

W ramach domowych (i garażowych) porządków – wytypuj rzeczy do sprze-
dania na serwisach aukcyjnych, sąsiedzkich wyprzedażach i grupach na Face-
booku. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznacz na jakiś ważny cel, 
np. spłatę kredytu albo wakacje.

Oszczędnie i zarazem ekologicznie podchodź do źródeł energii i zasobów 
naturalnych. Nie marnuj wody, gaś światło, jeśli wychodzisz z pomieszczenia 
i wyłączaj na noc (oraz gdy nie ma nikogo w domu) urządzenia, które działa-
ją w trybie stand-by, np. telewizor, komputer. A podczas jazdy samochodem 
– zdejmuj nieco nogę z gazu i prowadź auto bardziej ekonomicznie. W dobre 
nawyki w domu włącz całą rodzinę. Te wszystkie małe gesty powinny przy-
nieść oszczędności, które w skali roku mogą cię zaskoczyć.  ◆ 

ŻEGNAJCIE, KREDY T Y
Jeśli po głowie chodzi ci zdanie „Tonę w długach”, to w kontek-
ście trudnej sytuacji gospodarczej w kraju pomyśl o kole ratun-
kowym. • Jednym z nich jest wspomniane ograniczanie wydat-
ków. • Innym – próba konsolidacji kredytów. Poszukaj oferty 
bankowej, dzięki której będziesz regulować jedną, korzystniej-
szą i lepiej oprocentowaną ratę, a nie kilka. • Spróbuj całkowicie 
spłacić którąś z pożyczek, a jeśli nie ma szans na podwyżkę 
w pracy, podejmij się dodatkowego dorywczego zajęcia, z któ-
rego dochód będziesz przeznaczać tylko na nadpłatę kredytu. 
• Nie zadłużaj się bardziej i staraj się doprowadzić do sytuacji, 
w której zobowiązanie będzie się tylko zmniejszało.
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Wprawdzie inflacja w 2022 roku nie jest 
najwyższą, jaką pamiętamy – podobne 

wartości osiągała pod koniec lat 90.,  
ale daje się nam we znaki. Jak mądrze 
szukać oszczędności i podreperować 

domowe fundusze?
/ TEKST Edyta Ratajczak
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Nadmiarowe lub specjalnie przygotowane w większej 
ilości porcje obiadowe możesz mrozić. Pamiętaj,  

by na opakowaniu napisać nazwę potrawy i datę, po-
nieważ większość gotowych dań powinno się spożyć 
w ciągu maksymalnie 3-6 miesięcy od zamrożenia. Na ratunek 

DŁUGOFALOWE OSZCZĘDZANIE ENERGII 
Klasa efektywności energetycznej jest wskaźnikiem, dzięki 
któremu wiesz, ile przypuszczalnie kilowatogodzin zużyje sprzęt 
w ciągu roku i oznaczana jest 10-stopniową skalą od G (najniż-
sza) do A+++ (najwyższa). Jeśli czeka cię wymiana sprzętu AGD 
i RTV, i masz do wyboru kilka modeli, które różnią się klasą ener-
getyczną, a cenowo mniej (200-300 zł), rozważ zakup sprzętu 
bardziej energooszczędnego. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń, 
z których korzystasz na co dzień – lodówki, pralki, zmywarki 
i telewizora. Oszczędności na licznikach nie będą może spek-
takularne, ale w skali roku, przy 4-5-osobowej rodzinie, mogą 
robić różnicę w domowym budżecie.

DOMOWYM FINANSOM

W ychodząc ze sklepu, jesteś przerażona, ile zosta-
wiasz w kasie w porównaniu do ubiegłych lat. Śred-
ni koszt „koszyka zakupowego” wzrósł według 
różnych obliczeń od 6 do 10 proc. względem ubie-

głego roku. Zwiększyły się znacznie raty kredytów mieszka-
niowych i koszty mediów. To wszystko sprawia, że szukasz 
oszczędności, gdzie się da. Jak zrobić to z głową?   

Amerykański biznesmen i autorytet w dziedzinie finansów 
osobistych, Dave Ramsey, tak podsumował podstawową ideę 
zarządzania pieniędzmi: „Budżet to mówienie twoim pienią-
dzom, dokąd mają iść, zamiast zastanawiania się, dokąd one 
same sobie poszły”. Dlatego pierwsze kroki w stronę ratowania 
domowych finansów skieruj w stronę podliczenia dotychczaso-
wych wydatków – zbieraj wszystkie rachunki i paragony z dane-
go miesiąca, a potem przeanalizuj je. W kolejnym miesiącu zaś 
zaplanuj, na co musisz i potrzebujesz wydać, dzieląc wydatki 
na kategorie i zestawiając je z dochodami. Zobaczysz wówczas, 
czy zmieścisz się w puli pieniędzy, którą dysponujesz, i z czego 
przydałoby się zrezygnować, żeby budżet się spinał. 

NA  CZYM  MOŻNA  I  WARTO  OSZCZĘDZIĆ?
Ogromną część dochodów dosłownie przejadamy. Zakupy 
rób zawsze z listą, a zanim się za nią zabierzesz, stwórz plan 
posiłków i orientacyjny jadłospis. Dzięki temu unikniesz mar-

nowania żywności. Stawiaj na produkty sezonowe, ponieważ 
w danej porze roku mają one najkorzystniejsze ceny. Wszel-
kie nadwyżki jedzenia przerabiaj – duś, smaż, konfituj, zamra-
żaj i wekuj. Sprawdź, czy nie wydajesz zbyt dużo na gotowe 
dania i jedzenie na mieście – zamiast tego postaw na pichce-
nie w domu. Możesz też korzystać z aplikacji na smartfony 
(nadwyżki żywności w restauracjach i kawiarniach) i uczest-
niczyć w grupach na Facebooku (freeganie), dbających o nie-
marnowanie jedzenia. Dzięki aplikacjom tanio kupisz goto-
we dania, a w społeczności freegan – wymienisz się produktami 
spożywczymi.

Podobnie jak zapełniasz lodówkę i spiżarkę – planuj też inne 
zakupy – odzieżowe czy prezentów na urodziny albo Gwiazd-
kę. Nastawiaj się na promocje i wyprzedaże, a jeśli rozplanu-
jesz to odpowiednio wcześnie, możesz oszczędzać spore sumy. 
Na zakupy nie wybieraj się z dziećmi, zwłaszcza jeśli są małe, 
unikniesz w ten sposób nadprogramowych wydatków, gene-
rowanych przez „małych naciągaczy”. 

Staraj się nosić przy sobie gotówkę – ją zawsze wydaje się 
z większym bólem, a szybkie przeciągnięcie kartą przez czyt-
nik usypia czujność. Zbieraj i spisuj paragony (możesz też 
korzystać z aplikacji do tego celu). Dzięki temu będziesz mieć 
orientację w wydatkach i możliwość porównywania cen 
w różnych sklepach.
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N a wschód wybieramy się, by zaznać sielskiej atmos-
fery miejsc, w których czas płynie powoli, a życie 
jest prostsze i bliższe naturze. To region nie bez 
przyczyny nazywany Zielonymi Płucami Polski.

Z historią pełną zawirowań, zmian wpływów, 
najazdów krzyżackich i szwedzkich, rusycyzacji podczas zabo-
rów, walk niemiecko-radzieckich w czasie II wojny światowej 
– pozostał na uboczu, nieco zapomniany i gorzej skomuni-
kowany niż reszta kraju. Przez wieki stanowił tygiel kultural-
ny i religijny – małą, podlaską ojczyznę współtworzyli wyznaw-
cy katolicyzmu, prawosławia, judaizmu i islamu, których 
artefakty i zabytki można podziwiać do dziś. 

Kwitnie tu rolnictwo – dzięki któremu na stoły trafia pysz-
ne mleko, masło i sery, miody, wędliny czy różne odmiany 
ziemniaków. Regionalna kuchnia jest prosta i skromna, a zara-

zem sycąca. Kartoflane przysmaki to na przykład pierogi z far-
szem ze smażonych ziemniaków, zwane szlachcicami albo 
podlasiakami oraz zaguby, czyli inna wersja pierożka (farsz 
zawijany jest w placek ciasta, a tak ugotowana rolada krojona 
potem na plasterki i podawana z okraską), kiszka i babka 
ziemniaczana oraz nadziewane farszem mięsnym lub z kapu-
sty kartacze (cepeliny). Znajdziesz tu również słynny ser kory-
ciński oraz pracochłonny tatarski przysmak – pierekaczew-
nik, nadziewany przyprawionym mięsem lub owocami. Podczas 
wypadów na Podlasie możesz skosztować też tradycyjnego 
sękacza lub jego „oszukanego” odpowiednika, czyli wielowar-
stwowego ciasta marcinek, przekładanego kremem ze śmie-
tany. Na targach i jarmarkach oraz u gospodarzy szukaj mio-
dów i chleba – pajda z bochenka wypieczonego w opalanym 
drewnem piecu nigdzie nie smakuje tak dobrze, jak tu.

Podlasiu
 Z wizytą na… 

MALOW NICZY  I  ZASKAKUJĄCY  BUG  
Wije się pośród łąk i pól, choć bywa też zdra-

dliwy. Okoliczne zarośla, skarpy i łąki to raj 
dla dzikich ptaków, jeśli więc chcesz wybrać 
się na ornitologiczne polowanie z aparatem 

i lornetką, nie zawiedziesz się. 
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BIAŁYSTOK
Choć znajdujesz się w mieście, to jesteś wciąż w Zielonych Płu-
cach Polski – okalają ją Narwiański Park Narodowy i dwa 
rezerwaty przyrody. Wśród zabytków są m.in. Pałac Branic-
kich, zwany Polskim Wersalem, otoczony wypielęgnowanym 
ogrodem, i Bazylika Mniejsza Wniebowzięcia NMP. Oprócz 
spaceru przypominającym promenadę Rynkiem Kościuszki 
z fontanną i wizyty w Soborze św. Mikołaja warto zobaczyć 
również słynne murale – w tym „Dziewczynkę z konewką”, 
która rozsławiła Białystok na cały świat.

KRAINA  OTWARTYCH  OKIENNIC
Gdy znajdziesz się w dolinie Narwi, w okolicach Hajnówki, 
możesz poczuć się jak… w bajce. A to za sprawą koronkowo 
(i kolorowo) przyozdobionych przedwojennych, drewnianych 
chatek w trzech wioskach – Soce, Puchły i Trześcianka. Mister-
na snycerka okala okna, naroża i ozdabia szczyty, wiatrowni-
ce i krawędzie dachów. Ten styl zdobniczy stanowi pozosta-
łość wpływów rosyjskich.

KOLOROWE  CERKWIE
Warto zwiedzić drewniane świątynie w Puchłach i Trześcian-
ce, ale również w Narwi, Łosince, Nowej Woli, Michałowie, 
Nowoberezowie oraz wyjątkowo pięknie położoną cerkiew 
w uroczysku Koterka, przy granicy z Białorusią. Charaktery-
stycznie zdobione bogatą snycerką mają różne kolory elewa-

cji, w zależności od patrona: te pod wezwaniem Matki Boskiej 
lub Archanioła Michała są niebieskie, żółtym patronuje Chry-
stus, apostołowie lub święci biskupowie. Brązowy kolor ozna-
cza, że patronem parafii są męczennicy, a zielony – Duch Świę-
ty. We wnętrzach możesz podziwiać polichromie i ikony, a jeśli 
zwiedzisz je z przewodnikiem, poznasz ciekawostki historycz-
ne i legendy związane z tymi miejscami kultu. 

SZLAK  TATARSKI
Po rozpadzie Złotej Ordy w XV w. na terenie Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego osiadła społeczność Tatarów, którzy za zasłu-
gi w wojnach z Turkami otrzymali pod koniec XVII w. od kró-
la Jana III Sobieskiego ziemię m.in. w miejscowościach 
Kruszyniany, Bohoniki i Drahne. Dzięki przywilejom królew-
skim mogli kultywować swoje tradycje i budować meczety. 
Dziś orientalne pamiątki z tamtych czasów możesz zobaczyć 
w Muzeum Historycznym w Białymstoku i wybrać się na wyciecz-
kę jednym z dwóch szlaków – dużym, liczącym ok. 54 km 
i małym – 19 km. Po drodze zwiedzisz dawne folwarki tatar-
skie Nietupę i Talkowszczyznę, drewniane meczety czy mizar, 
czyli cmentarz w Kruszynianach. Społeczność tatarska, dba-

KOTERKA
Wyjątkowo pięknie położona cerkiew w uroczysku  
przy granicy z Białorusią ma charakterystyczny niebieski kolor 
elewacji, który zwraca uwagę już z daleka.

BIAŁYSTOK
W stolicy województwa podlaskiego znajdziesz perełki 
architektury późnorenesansowej, barokowej, rokokowej 
i klasycystycznej, warte zwiedzenia. 

Nieskażona, dzika przyroda, żubry, bocianie gniazda i pyszna regionalna kuchnia,  
oparta na ekologicznych produktach – z tego słynie Podlasie. Szukamy tu spokoju,  

piękna i wyciszenia. A co warto odwiedzić, planując wypad w te okolice? 
/ TEKST Ewelina Jabłońska 

R



OTWARTE  OKIEN NICE
Koronkowo (i kolorowo) przyozdobione przedwojenne, 
drewniane chatki w wioskach Soce, Puchły i Trześcianka 
to coś, co koniecznie trzeba zobaczyć.

d o b r y  k i e r u n e k

jąca o swoje historyczne dziedzictwo, organizuje również wyda-
rzenia kulturalne, które przyciągają turystów z całej Polski, 
np. letni Sabantuj, czyli tatarskie „święto pługa”, czy Festiwal 
Kultury Tatarskiej.

BIAŁOWIESKI  PARK  NARODOWY
Jedna z najdzikszych, najbardziej spektakularnych i najpięk-
niejszych enklaw przyrodniczych na całym świecie została 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO. Obejmuje 10 tys. hektarów, a otulina ok. 3200 hek-
tarów. Symbolem Parku Narodowego jest żubr, który prawie 
całkowicie wyginął pod koniec XIX w., na szczęście dzięki 
wysiłkom obrońców przyrody obecnie w Polsce żyje na wol-
ności ponad 2200 żubrów, z czego około 700 – w rejonie Bia-
łowieży. Puszcza zachwyca o każdej porze roku i zachęca 
do aktywnego wypoczynku – warto wybrać się na wyciecz-
kę kładką przyrodniczo-edukacyjną „Żebra Żubra” oraz „Szla-
kiem Dębów Królewskich i Książąt Litewskich”, odwiedzić 
tajemnicze Miejsce Mocy i Rezerwat Pokazowy Żubra. Na teren 
Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego moż-
na również wejść, ale w towarzystwie wykwalifikowanego 
przewodnika (podejrzysz na żywo dzikie zwierzęta!).

MUZEUM  ROLNICTWA  W  CIECHANOWCU
Jeśli chcesz zobaczyć jedyną i największą w Polsce kolekcję 
ponad 2200 pisanek, zajrzeć do wiejskiej chaty sprzed dwustu 
lat i zwiedzić muzeum największego włościańskiego przysma-
ku – chleba – to koniecznie odwiedź to miejsce. Muzeum orga-
nizuje cykliczne imprezy, związane z tradycyjnym, rolniczym 

BOHONIKI
To jedna z miejscowości, 
w których Tatarzy, na mocy 
królewskiego przywileju 
z końca XVII w., mogli 
kultywować swoje tradycje 
i budować meczety.  

  MUZEUM  ROLNICTWA  
W CIECHANOWCU

Na terenie zespołu pałacowo-
-parkowego z XIX w. 
zgromadzono 43 zabytkowe, 
drewniane budynki i dziesiątki 
innych eksponatów. 
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kalendarzem – konkurs palm wielkanocnych w Niedzielę Pal-
mową, Jarmark św. Wojciecha na przełomie kwietnia i maja, 
Święto Chleba w sierpniu czy Wykopki pod Wiatrakiem. 

DROHICZYN
Niewielkie, malownicze miasteczko było niegdyś stolicą Pod-
lasia. Prawa miejskie uzyskało już w 1498 roku od wielkiego 
księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, a w XVI w. było 
kwitnącym centrum handlu. Dziś warto tu zobaczyć 
barokową Katedrę Trójcy Przenajświętszej, Kościół pw. Wnie-
bowzięcia NMP i późnobarokowy Kościół Mniszek Benedyk-
tynek. Można wspiąć się na Górę Zamkową, na której przed 
potopem szwedzkim wznosił się obronny zamek. Rozpoście-
ra się z niej przepiękny widok na meandrującą rzekę Bug i ota-
czające ją łąki, pola i lasy. U podnóża góry znajduje się plaża 
miejska. W sierpniu rusza stąd jeden z największych spływów 
kajakowych w regionie – Spływ 500 Kajaków, który kończy 
się w miejscowości Granne. ◆



ZDROWIE
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Starzejemy się 
i chorujemy między 

innymi z powodu stanów 
zapalnych, z którymi 
organizm z wiekiem 

i pod wpływem 
środowiska nie radzi 
sobie wystarczająco. 

Z odsieczą przychodzą 
nam substancje 

bioaktywne, 
pochodzące z roślin. 

To między innymi im 
zawdzięczamy piękne 

i apetyczne kolory 
na talerzu.    

/ TEKST Anna Bogusz

ż y w n o ś ć ,  k t ó r a  l e c z y
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RESWERATROL 
Ten sprzymierzeniec młodości jest obecny w dużych ilościach w czerwonym winie 
oraz w jego bezalkoholowych wyciągach, dostępnych jako suplementy. Znajdziesz 
go również w ciemnych winogronach, borówkach amerykańskich, czarnej porzecz-
ce i kakao.

 
ANTOCYJANY 
W naturze m.in. chronią rośliny przed promieniami słonecznymi i odpowiadają 
za czerwony, granatowy i fioletowy kolor kwiatów oraz owoców. Naukowcy potwier-
dzają, że są niezwykle silnymi przeciwutleniaczami. Jeśli chcesz wspomóc zdrowie 
oczu, wybieraj borówki amerykańskie i jagody, serce i układ krwionośny – aronię, 
odporność – czarne porzeczki, jeżyny i czarny bez. Zwróć uwagę na ciemne warzy-
wa, takie jak bakłażan, czerwona kapusta i fasola, buraki i czarna marchew.
 
LIKOPEN 
Jego najbogatszym źródłem są pomidory, a mniejsze ilości znajdują się w takich 
owocach jak morele, dzika róża, papaja, gujawa, arbuz czy różowy grejpfrut. Co cieka-
we, wydziela się w największej ilości  dzięki rozdrabnianiu, rozgniataniu i przecie-
raniu pomidorów. Dlatego szczególnie zdrowe są wszelkiego rodzaju przeciery 
i oparte na nich sosy.
 
KURKUMINA 
Odpowiada za żółty kolor kurkumy, czyli proszku uzyskiwanego z kłącza ostryżu 
długiego. Wykazuje silne działanie wymiatające reaktywne formy tlenu i azotu, a jej 
aktywność (w postaci suplementów) porównywalna jest do niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych. Polecana jest szczególnie osobom cierpiącym na choroby stawów, 
takie jak na przykład RZS. Szczególnie silnie działa w połączeniu z piperyną, dlate-
go stosując w kuchni kurkumę, łącz ją z pieprzem.

KWERCETYNA 
To prawdziwy młot na infekcje, a jednym z najbogatszych jego źródeł jest proza-
iczna cebula, przy czym nie traci ona właściwości po poddaniu obróbce termicz-
nej. Aby nie zabrakło w diecie tego polifenolu, warto również sięgać po szalotkę, 
warzywa kapustne, takie jak brukselka i kapusta, winogrona, czarny bez oraz kapa-
ry. Znany ze swoich właściwości poprawiających pamięć i koncentrację miłorząb 
japoński (Gingko biloba) również zawiera tę cenną substancję.

BETA-KAROTEN 
Prowitamina witaminy A odpowiada za pomarańczowy i czerwony kolor owoców 
i warzyw. Jej źródłem są warzywa oraz owoce w tych barwach, takie jak dynia, mar-
chew, brzoskwinie, pomidory, papryka czy dzika róża. Wpływa korzystnie na wzrok, 
zdrowie skóry i chroni ją przed skutkami promieniowania ultrafioletowego. Karo-
tenoidy polecane są również alergikom, ponieważ zmniejszają reakcję uczulenio-
wą i hamują wydzielanie prozapalnych cytokin.

GALUSAN  EPIGALOKATECHINY 
Ta pochodna katechiny stanowi aż jedną trzecią suchej masy zielonej herbaty. Pod 
względem właściwości przeciwutleniających przewyższa witaminę C stukrotnie, 
a witaminę E – dwudziestopięciokrotnie. Dzięki niemu oraz innym polifenolom 
zielona herbata wysuwa się na czołówkę prozdrowotnych napojów. Warto pić  
ją codziennie.

TOKOFEROLE 
Te związki rozpuszczalne w tłuszczach przynoszą wiele korzyści zdrowotnych 
– wspierają odporność, zapobiegają zlepianiu się płytek krwi i wspomagają układ 
sercowo-naczyniowy. Ich bogatym źródłem są oleje – z oliwek, lniany, sojowy, kuku-
rydziany, ale również z orzechów, np. włoskich. Dobrze jest też wzbogacać codzien-
ną dietę o orzechy – włoskie, pekan, ziemne i pistacje oraz o nasiona – migdały, 
sezam, a także siemię lniane. ◆

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Adamed_Sambucol_pasek_SnZ_80x280_3900ML_02_ZZ_press.pdf   1   01.08.2022   16:54:33

RE
KL

AM
A

C 
iało starzeje się od momentu narodzin, chociaż  
im jesteśmy młodsi i zdrowsi, radzi sobie z tym pro-
cesem lepiej – dlatego nie zauważamy jego skutków. 
Jednak z biegiem czasu jego zdolności do regeneracji 

spadają. Jedną z przyczyn, którą w ostatnich kilkudziesięciu 
latach potwierdzili naukowcy, są procesy oksydacyjne, które 
prowadzą do uszkadzania naszego DNA i niezdolności komó-
rek do zdrowej replikacji. W ciele nieustannie trwa taniec  
„w odbijanego” – atomy tlenu, u których brakuje elektronu, 
szukają innych cząstek, z których mogą „podkraść” to, czego 
im brakuje. Wskutek tego procesu w organizmie krąży coraz 
więcej wolnych rodników tlenowych, które przestają się ogra-
niczać do swojego „plemienia”, zabierając elektrony m.in. ato-
mom białek i lipidów, co ma katastrofalne skutki dla zdrowia. 
Niszczą w ten sposób nie tylko błony komórkowe i struktury 
komórek, lecz także same łańcuchy DNA.

Organizm ma szansę je zwalczać, m.in. za pomocą enzymów 
dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy i peroksydazy glutatio-
nowej, czyli przeciwutleniaczy endogennych. Jednak takie czyn-
niki jak stres, promienie UV, zanieczyszczenie środowiska, 
palenie papierosów, kontakt z toksycznymi chemikaliami 
i metalami ciężkimi oraz niewłaściwa dieta powodują, że siły 
obronne słabną i zapadamy na przewlekłe choroby, uciążliwe 
alergie, a procesy starzeniowe przyspieszają. 

I tu wchodzą na scenę substancje bioaktywne z warzyw 
i owoców, które mają zdolności przeciwutleniające – hamują 
lub opóźniają reakcje oksydacyjne. Te egzogenne (dostarcza-
ne z zewnątrz) antyoksydanty, chociaż nie mają wartości stricte 
odżywczych, chronią organizm przed chorobami, stresem 
oksydacyjnym i skutkami działania patologicznych mikrobów 
oraz wzmacniają jego odporność.

Tysiące substancji bioaktywnych różnią się m.in. budową che-
miczną i ze względu na nią dzieli się je na trzy podstawowe gru-
py: związki fenolowe – polifenole, terpenoidy i niebiałkowe związ-
ki azotowe. Wśród tych pierwszych popularne są flawonoidy, 
a wśród nich flawony, izoflawony i antocyjany. Do najbardziej 
znanych terpenoidów należą karotenoidy i tokoferole. A do ostat-
niej grupy zaliczają się np. aminy, aminokwasy i glikozydy.

Największa ilość polifenoli znajduje się w skórce owoców, 
ponieważ w naturze chronią one rośliny przed patogenami, 
takimi jak grzyby i wirusy, a także odstraszają lub przyciąga-
ją owady i inne zwierzęta. Należą do nich np. takie barwniki 
jak zielony chlorofil, pomarańczowy ksantofil, czerwony liko-
pen i antocyjany, odpowiadające za czerwony i fioletowy kolor 
kwiatów i owoców.

Oto jedne z najsilniejszych i najzdrowszych substancji bio-
aktywnych, które warto włączyć do codziennej diety oraz 
suplementacji. 

W KOLORACH TĘCZY



PROSTE ZASADY:

dobra dla serca
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ASH (skrót od ang. Dietary Approach to Stop Hyper-
tension) to dieta obliczona na poprawę stanu krąże-
nia, a konkretnie redukcję nadciśnienia. Jednak jej 
działanie jest znacznie szersze, ponieważ okazuje się 

skutecznym narzędziem w walce z takimi problemami cywi-
lizacyjnymi jak otyłość, nadwaga, cukrzyca typu 2., hipercho-
lesterolemia czy hiperlipidemia. Te ostatnie mają, owszem, 
wpływ na układ krążenia, ale także indukują zmiany miaż-
dżycowe, zaburzenia metaboliczne oraz toczące się w organi-
zmie stany zapalne, mające destrukcyjny wpływ na wiele 
narządów.     

SILNA  REKOMENDACJA
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej określa dietę DASH 
mianem gwiazdy wśród diet – przede wszystkim z uwagi 
na jej wszechstronność. Jadłospis ten odpowiada na obowią-
zujące zalecenia żywieniowe: promuje większe spożycie owo-

j e d z m y  m ą d r z e
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ców, warzyw, ryb, węglowodanów złożonych oraz redukcję 
soli. Może być z powodzeniem uznana za element zdrowego 
stylu życia w każdym wieku, a także sposobem na żywienio-
we wsparcie terapii wielu chorób przewlekłych. 

Nie dziwi więc fakt, że zalecają ją m.in. takie organizacje 
jak Polskie i Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętni-
czego, Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, 
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne czy Polskie Towa-
rzystwo Diabetologiczne.  

DLA KOGO?
DASH to doskonała propozycja dietetyczna dla osób:
• z nadciśnieniem tętniczym,
• z ciśnieniem wyższym niż optymalne,
• z zaburzeniami lipidowymi (zwiększone stężenie choleste-
rolu całkowitego i „złego” cholesterolu LDL we krwi),
• u których występują inne czynniki ryzyka – nadwaga lub oty-
łość, cukrzyca, mała aktywność fizyczna, palenie tytoniu.  ◆

Choć co roku pojawia się 
kilka nowych diet,  

ta nie wychodzi  
z mody. Nic dziwnego: jest 

przebadana,  
ma udowodnione korzystne 

działanie na organizm, 
pozwala poprawić wiele 

ważnych zdrowotnych 
parametrów.  

/ TEKST Anna Bogusz

DASH: CO NA TO NAUKA?
•  Jednoczesne zastosowanie diety DASH oraz redukcji podaży 

soli to skuteczny sposób na obniżenie ciśnienia – dowodzi 
publikacja Stephena P. Juraschka („Journal of the American 
College of Cardiology”, 2017).

•  Zastosowanie diety DASH spowodowało znaczne obniżenie 
ciśnienia tętniczego u osób dorosłych z nadciśnieniem tęt-
niczym i bez nadciśnienia, chociaż wyższe dzienne spożycie 
sodu i młodszy wiek wzmacniały efekt obniżenia ciśnienia krwi 
– stwierdzili autorzy analizy opublikowanej we wrześniu  
2020 roku na łamach „Advances in Nutrition”.

•  DASH, obok diet śródziemnomorskiej i AHEI (skrót od ang. 
Alternate Healthy Eating Index), obniża o 15-38 proc. ryzyko 
wystąpienia cukrzycy ciążowej – twierdzą autorzy artykułu 
z maja 2018 roku, zamieszczonego w czasopiśmie naukowym 
„Nutrients”. Podobne konstatacje znajdziemy w artykule 
z października 2016 roku, opublikowanego w „Nutrition”.

•  Z artykułu Macieja Kazimierskiego i Julity Reguły (Instytut 
Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, „Ocena skuteczności interwencji żywieniowej 
opartej na zaleceniach diety DASH u osób z zaburzeniami 
lipidowymi”, 2017), przeprowadzonych na osobach z zaburze-
niami gospodarki lipidowej, wynika, że zmiana diety na DASH 
nie tylko spowodowała spadek masy ciała, lecz także stężenia 
cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL i HDL. 

• Dużo warzyw, codziennie owoce
•  Odpowiednia ilość niskotłuszczo-

wych produktów mlecznych
•  Preferowanie z produktów  

zbożowych – pełnoziarnistych
•  Z produktów bogatych w białko 

– wskazanie na ryby i drób
•  Włączanie do diety nasion roślin 

strączkowych i orzechów

źródło: Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Mało:
• Soli
• Słodyczy
•  Napojów  

słodzonych
•  Mięsa i jego  

przetworów

Odpowiednia ilość:
•  wapnia
•  potasu
•  magnezu
•  błonnika

Dieta DASH zawiera mało:
•  nasyconych kwasów tłuszczowych
•   izomerów trans
• cholesterolu

Dodatkowe korzyści zdrowotne daje połączenie DASH z:
•  aktywnością fizyczną
•  prawidłową masą ciała
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Za głęboki, bulionowy smak umami 
odpowiada nie tylko  glutaminian 

sodu. Ten sam efekt uzyskasz, dodając 
do potrawy pomidory, owoce morza, 

grzyby, ser, sos sojowy  
 czy dobrej jakości mięso. 

BUCATINI  Z GRZYBAMI /2 PORCJE/
• 200 g makaronu bucatini (lub spaghetti) • 200 g pieczarek 
• 3 łyżki masła • 2 łyżki oliwy • 5 łyżek śmietanki kremówki 
• 4 łyżki drobno startego parmezanu • 2 ząbki czosnku • sól 

i świeżo zmielony pieprz • natka pietruszki do posypania 

Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 
Umyte pieczarki pokrój w plasterki. Na patelni 

z grubszym dnem rozgrzej masło i oliwę, wrzuć pokrojony 
drobno czosnek, przesmaż do uwolnienia aromatu. 

Dodaj pieczarki, chwilę smaż, wlej śmietankę, dopraw. 
Odcedzony makaron połącz z pieczarkami, posyp  

parmezanem i natką pietruszki, podawaj.

RE
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A

SPAGHETTI   ALLA PUTANESCA /2 PORCJE/
• 200 g makaronu spaghetti  

• puszka pomidorów pelati • 6 filecików 
anchovies • 2 łyżki kaparów • 2 łyżki czarnych 

oliwek • 2 ząbki czosnku • 4 łyżki oliwy  
• papryczka chili  • cytryna • sól i świeżo 

zmielony pieprz • natka pietruszki  
lub liście bazylii do posypania

Makaron ugotuj al dente w lekko osolonej 
wodzie. W międzyczasie na patelni 
rozgrzej oliwę, wrzuć pokrojony czosnek, 
posiekaną i pozbawioną pestek papryczkę 
i anchovies. Po chwili dorzuć kapary i smaż 
kilka minut, mieszając. Pora na pomidory 
– dodaj je wraz z sokiem, lekko rozgnieć, 

ale tak, by zachowały fakturę. Dodaj oliwki 
i odrobinę wody z gotującego się makaronu, 
aby sos stał się bardziej aksamitny. Dopraw 
całość solą i pieprzem. Odcedzony makaron 
dodaj do składników sosu i delikatnie 
wymieszaj. Odstaw z ognia. Skrop cytryną, 
posyp ziołami, od razu podawaj. 
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JEDZENIE  
NA LEPSZY 

NASTRÓJ

z umamiPasta



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

PENNE  Z KREWETKAMI 
W SOSIE CAJUN  /2 PORCJE/

 • 200 g makaronu penne • 12 krewetek tygrysich  
• 3 łyżki oliwy • łyżka masła • 100 ml śmietanki kremówki  

• 50 g parmezanu • dymka • natka pietruszki 
Mieszanka Cajun: po łyżeczce: • soli • pieprzu cayenne • słodkiej 

i ostrej papryki • granulowanego czosnku • czarnego pieprzu 
• oregano • tymianku 

Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 
Oczyszczone i umyte krewetki obtocz w łyżce oliwy 
i mieszance przypraw Cajun, pozostaw na kilka minut 

do zamarynowania. Po tym czasie na patelni rozgrzej masło 
z pozostałą oliwą, wrzuć krewetki, obsmaż z obu stron, zdejmij. 

Na patelnię wlej śmietankę, dodaj starty parmezan, zagotuj. 
Dolej odrobinę wody z makaronu, a po chwili wrzuć krewetki 

i makaron. Szybko wymieszaj. Posyp zieleniną i podawaj. 

RAMEN  
Z WOŁOWINĄ /2 PORCJE/

 • opakowanie makaronu ramen 
• 1/2 kg szpondru • 20 g grzybów mun  

• pęczek włoszczyzny (marchew, pietruszka, por) 
• cebula dymka • papryczka chili • szczypiorek 

• natka pietruszki • kawałek imbiru  
• 3 łyżki sosu sojowego • limonka 

 
Przygotuj warzywny bulion (powinien się 

gotować dobrych kilka godzin), dodaj do niego 
również imbir. Grzyby zalej wrzątkiem 

i zostaw, aby napęczniały, po czym pokrój. 
Ugotuj makaron. Do odcedzonego bulionu 

dodaj plastry wołowiny, grzyby i sos sojowy. 
Przygotuj dwie głębsze miseczki, do każdej 

włóż makaron, mięso, pokrojoną dymkę 
i chili, posiekany szczypiorek. Zalej gorącym 

bulionem, skrop obficie sokiem z limonki, 
posyp natką, podawaj. 
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k u l t u r a / do oglądania, czytania i słuchania 

KSIĄŻKI

James Herriot – Wszystkie stworzenia 
duże i małe (cz. 1-2)

James Herriot kończy studia weterynaryjne 
i rozpoczyna praktykę w niewielkiej wiosce 

Darrowby w hrabstwie Yorkshire w północno-
-wschodniej Anglii. Nie ma pojęcia, czego 

oczekiwać po lokalnych farmerach, 
których uważa za „niereformowalnych 

w przekonaniach”, i swoim przełożonym 
Siegfriedzie Farnonie. Każdy dzień okaże się 

prawdziwą lekcją życia.     

Wydawnictwo Bukowy Las


Kulturalne sposoby na jesienną chandrę

Wielbiciele polskiego kina na dużym ekranie zobaczą największe gwiazdy, ale także poznają tajemnice 
„Królowej seriali” Ilony Łepkowskiej i mistrza kina sensacji Patryka Vegi. Jesienią trasę z okazji 40-lecia 
pracy artystycznej rozpoczyna Urszula. Warto wybrać się na koncert, żeby razem z jubilatką zaśpiewać 

takie hity jak „Dmuchawce, latawce, wiatr” czy „Konik na biegunach”. A w Krakowie czekają ciekawe 
wystawy: jedna poświęcona twórczości Wisławy Szymborskiej, druga – związkom sztuki z polityką. 

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE (7), ADOBE STOCK 

Niewidzialna wojna
Tworzy filmy, które zmieniły polskie kino sensacyjne, i produkcje 
społecznie zaangażowane, które regularnie przesuwają granice 
rekordów oglądalności. Patryk Vega – reżyser, scenarzysta, 
osobowość medialna. Kim był, zanim chwycił za kamerę i dał 
się poznać widzom? Co ukształtowało go jako człowieka 
i filmowca? Skąd wzięły się pomysły, które jego ręka zamieniła 
w blockbustery pokroju: „Pitbulla”, „Botoksu” czy „Kobiet mafii”? 

Premiera: 30 września 

KINO

Zołza
Ironiczna autobiografia… Ilony Łepkowskiej. Główna 
bohaterka – Anna Sobańska (Małgorzata Kożuchowska) 
vel „Zołza” i „Królowa seriali”, to kobieta sukcesu. 
Dotychczasowy bilans życiowy: jeden mąż, dwoje dzieci, 
36 nagród, 186 wymyślonych bohaterów. Jednym skinieniem 
kreuje gwiazdy, a drugim je unicestwia. Kiedy wydaje jej się, 
że ma wszystko, życie postanawia utrzeć jej nosa. 

Premiera: 16 września

KONCERTY

On Air Festival
Dwa dni, dwie sceny, 30 artystów polskich 

(m.in. Ralph Kaminski, Kaśka Sochacka) 
i zagranicznych (m.in. Jorja Smith, Celeste 
i Jamie XX). Ideą festiwalu jest łączenie 

różnych gatunków muzycznych – od indie- 
rockowych szlagierów, przez pop i hip-hop, 

po muzykę eksperymentalną. Najważniejsza 
jest miłość do muzyki i dobrej zabawy.

Warszawa, Lotnisko Bemowo, 9-10 września

Garou
Jego głos przyciąga publiczność na całym 

świecie, a kompozycje łamią muzyczne 
bariery. Charyzmatyczny artysta przyjeżdża 

do naszego kraju na cztery koncerty, podczas 
których nie tylko przypomni swoje najbardziej 
znane utwory, ale także zaprezentuje się jako 
multiinstrumentalista, mistrzowsko grający 
na gitarze, fortepianie, klawesynie i trąbce. 

Warszawa, COS Torwar, 18 października; 
Wrocław, Hala Stulecia, 20 października; 

Zabrze, Dom Muzyki i Tańca, 21 października; 
Gdańsk, ERGO Arena, 23 października

k r z y ż ó w k a

ZAPRASZAMY DO ZABAWY Z KRZYŻÓWKĄ. POD DIAGRAMEM PODANE SĄ OKREŚLENIA. 
WYTĘŻ UMYSŁ I BAW SIĘ DOBRZE!

WYDAWCA

Aptekarze i Partnerzy Sp. z o.o.

ul. Lotników 1

65-001 Zielona Góra

tel. 68 458 39 75

REDAKTOR NACZELNA

Martyna Rozesłaniec

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

REDAKCJA, KOREKTA,  
PROJEKT GRAFICZNY I ŁAMANIE:  

Springtime Sp. z o.o.

Miłość na pierwszą stronę
Komedia romantyczna. Nina (Olga Bołądź) stawia pierwsze 
kroki w zawodzie paparazzi. Robert (Piotr Stramowski) jest 
synem pary prezydenckiej, chce żyć na własnych zasadach 
i uwolnić się od blasku fleszy, co okazuje się trudniejsze, niż 
myślał. Ich drogi muszą się przeciąć. Już pierwsze spotkanie 
udowodni, że przeciwieństwa się przyciągają, a miłość potrafi 
być nieprzewidywalna. 

Premiera: 7 października
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Śubuk
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia matki, której 
walka z biurokracją i ludzką bezdusznością doprowadziły 
do zmian w polskim systemie edukacji. Rok 1989. Maryśka 
(Małgorzata Gorol) rodzi syna. Bardzo szybko okazuje się, 
że chłopiec mocno różni się od rówieśników: jest dziwnie 
wycofany, zamknięty w sobie, a jedyne wypowiadane przez 
niego słowo to „śubuk”. Syn Maryśki zostaje wyrzucony 
z przedszkola, pojawia się diagnoza lekarzy: ma autyzm.   
Premiera: 21 października

POZIOMO:
4) silnie unerwiona tkanka łączna zęba 9) inna nazwa nerwicy 10) 
gazik do tamowania krwawień 11) japońska sztuka samoobrony 12) 
przewlekłe zatrucie ciężkim metalem 13) każde żywe stworzenie 14) 
„żylny” objazd 16) gryczana lub jęczmienna 17) obsługuje karuzelówkę 
20) komplet naczyń stołowych 22) płynny składnik krwi 25) otrzymany 
przy wyjściu ze szpitala 26) głuchy odgłos upadku 28) wypukłość na 
szyi zwana jabłkiem Adama 29) coś odłożone na później 30) rządzone 
przez burmistrza, prezydenta 31) odbiór bodźców np. przez palce 32) 
wewnętrzna część ucha mieszcząca receptory słuchu i równowagi 33) 
schorzenie dróg żółciowych

PIONOWO:
1) rodzaj medycznego wziernika 2) sekcja zwłok w celu ustalenia 
przyczyn zgonu 3) nauka poprawnego myślenia 4) coś, co budzi grozę, 
koszmar 5) objaw nadkwasoty żołądka 6) odrzuca wiarę w Boga 7) 
apatia, zmartwienie, troska 8) opukuje nas w gabinecie 15) kijek, sucha 
gałązka 18) kwas acetylosalicylowy, środek przeciwbólowy i napotny 
19) furtka z przedsionka do komory 20) miejsce zagięcia tkaniny, 
kartki 21) największy gruczoł człowieka 23) nastrojowość wiersza 24) 
przekazuje prawo własnemu krewnemu 25) gracja, powab 27) bolesny 
skurcz mięśnia



f e l i e t o n / Martyna Rozesłaniec

FOTO:  ADOBE STOCK

Nerwica, stres, zaburzenia lękowe, depresja, bezsenność. Wyniki 
badań mówią jasno: schorzenia psychiczne są największym 

w yzwaniem zdrowotnym w Europie XXI wieku.

KTO
 TO SŁYSZAŁ?
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Kto to słyszał, żeby z łóżka nie móc wstać i do pracy 
pójść? Kto to słyszał, żeby matka nie miała siły zająć 
się dzieckiem? No, kto to widział, żeby tak nie spać 
po nocach? W głowach się ludziom poprzewracało. 

Czy rzeczywiście? Z badań przeprowadzonych m.in. przez 
profesora Hansa-Ulricha Wittchena z Uniwersytetu w Dreź-
nie wynika, że na różnego rodzaju dolegliwości psychiczne 
cierpi aż 38 proc. Europejczyków, a zaledwie około 1/3 z nich 
otrzymuje niezbędne leczenie. W Polsce zaburzenia psychicz-
ne dotyczą 8 milionów dorosłych Polaków i około 4 milio-
nów dzieci oraz młodzieży.

Coraz częściej mówi się o uzależnieniach behawioralnych 
i problemach psychicznych. Coraz więcej osób korzysta 
z pomocy psychologa oraz psychiatry i w końcu te tematy 
przestają być tabu. Nadal jednak można odnieść wrażenie, 
że depresja i inne choroby psychiczne nie są do końca trak-
towane poważnie. W popularnych mediach można znaleźć 
świetne rady typu: „Na depresję najlepsze są lody i komedia 
romantyczna” lub „Myśl pozytywnie, a wszystko będzie 
łatwiejsze”. Musimy pamiętać, że depresja nie jest chwilo-
wym obniżeniem nastroju, z którym poradzimy sobie, jedząc 
tabliczkę ulubionej czekolady.

Obok fundacji czy instytucji, które za misję stawiają sobie edu-
kację i uświadamianie społeczeństwa na temat problemów 

związanych ze zdrowiem psychicznym, spotykamy się z pro-
mowaniem pseudorozwoju duchowego. Takie dziwy, proszę 
Państwa, można ostatnio było zobaczyć w telewizji publicznej. 
Tamara Gonzalez Perea jeszcze kilka lat temu była jedną z popu-
larniejszych w Polsce blogerek modowych, występując pod 
pseudonimem Macademian Girl. Przez jakiś czas była jedną 
z gospodyń programu „Pytanie na Śniadanie”. Gonzalez Perea 
gościła niedawno w „Sprawie dla Reportera”, gdzie mogła 
pochwalić się swoimi nowymi umiejętnościami. Okazuje się, 
że była blogerka modowa została terapeutką „ustawień syste-
mowych” i „leczenia dźwiękiem”. Na swojej stronie sprzedaje 
m.in. magiczne talizmany i czaszki wykonane z różnych kamie-
ni za horrendalne pieniądze. Podobne atrybuty można kupić 
na popularnym chińskim serwisie sprzedażowym za kilkana-
ście dolarów. Kto to słyszał, żeby takie rzeczy były promowane 
w telewizji publicznej w XXI wieku?

Dziś w radiu usłyszałam, że po trzydziestce szansa na zosta-
nie milionerem maleje praktycznie do zera. Podobno najbar-
dziej opłaca się być wróżbitą (niektórzy liczą sobie nawet 
400 zł za godzinę). Przy oszczędnym życiu i odpowiednich 
zyskach ze sprzedaży magicznych czaszek milion jest do osią-
gnięcia. Może jednak skupmy się na tym, żeby ktoś usłyszał, 
czym są dzisiejsze muzy Europy, znane jako: Depresja, Ner-
wica, Bezsenność, Anoreksja, Bulimia, Schizofrenia, ChAD, 
ADHD i Borderline. ◆
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