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Specjalnie dla Was stworzyliśmy nowe pismo 
– „Sezon na Zdrowie”. Magazyn ten, podob-
nie jak nasz poprzedni tytuł – „Tanie Leki” 

– będzie traktował nie tylko o zdrowiu. Tematyka 
ta pozostanie dla nas jednak najważniejsza. 
To, co dobre i sprawdzone, nie ulega zmianie. Dla-
tego w nowej gazecie znajdziecie m.in. teksty poświę-
cone medycynie naturalnej, urodzie czy podróżom. 
Pojawia się jednak wiele nowości, w tym takie rubry-
ki jak „Praca i finanse” oraz „Forma & Fit”.
W pierwszym wydaniu szczególnie polecam mate-
riał o lipidach. Gwarantuję, że znajdziecie w nim 
mnóstwo zarówno merytorycznej, jak i praktycznej 
wiedzy. Przeczytajcie też koniecznie tekst o odchu-
dzaniu. Jeśli dotąd temat ten kojarzył się Wam głów-
nie z efektem jo-jo, jest szansa na zmianę. 
Mam nadzieję, że „Sezon na Zdrowie” spełni Wasze 
oczekiwania. A tymczasem życzę miłej lektury oraz 
radosnych i ciepłych świąt wielkanocnych!

Redaktor Naczelna 

DRODZY
CZYTELNICY!

Spis treści 
/ marzec kwiecień maj

Wydawca magazynu TANIE LEKI niekoniecznie podziela poglądy współpracowników pisma. Wydawca maga-
zynu TANIE LEKI nie ponosi odpowiedzialności za niezamówione rękopisy i zdjęcia oraz zastrzega sobie prawo 
do skracania i redagowania nadesłanych teksów. Zezwala się na cytowanie treści magazynu, pod warunkiem, 
że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowi-
ada. Produkty prezentowane w magazynie TANIE LEKI nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty promocyjne obowiązują na warunkach 
w nich wskazanych, w szczególności wyłącznie w okresie trwania promocji lub do wyczerpania asortymentu. 
Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy. * – rekomendowana cena detaliczna 
Producenta w wybranych Aptekach; ** – średnia cena rynkowa
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S 
próbuję – powiedział Luck Skywalker, gdy wąt-
pił, czy uda mu się podnieść swój statek z bagna. 
Mistrz Yoda stwierdził: „Nie próbuj, rób albo 
nie rób, nie ma próbowania”. To tylko film 
(„Gwiezdne Wojny. Imperium kontratakuje”), 

ale mówi coś ważnego o nas samych. Lubimy mieć marze-
nia, ale realizować je potrafią tylko niektórzy.

PRACA I DETERMINACJA
Agnieszka jest świetnie ubrana, uśmiechnięta, zadbana. Peł-
ne kształty, z powodu których przepłakała niejedną noc, sta-
ły się jej atutem. Od dziecka coś wycinała, wyszywała, szy-
ła. Dziś wszędzie ma porozkładane jakieś zdjęcia, ubrania, 
kosmetyki. A w głowie pomysły i podpowiedzi dla czytelni-
czek swojego bloga. – Zawsze miałam artystyczną naturę, ale 
mało kto to zauważał. Skończyłam anglistykę i zaczęłam pra-
cę w szkole. Lubiłam swoich uczniów, ale nie czułam się do 
końca spełniona – przyznaje.
W wieku dwudziestu kilku lat zaczęła tyć. Wkrótce ważyła 
już 20 kg za dużo. Taka zmiana, paradoksalnie, zmobilizo-
wała ją do działania. Zaczęła szukać pomysłów, jak się ubrać 
i jaki makijaż zrobić, by poprawić wizerunek. Gdy przeko-
nała się, jaką sprawia jej to przyjemność, pomyślała, by zostać 
modelką plus size. Na wybiegach królują szczupłe dziewczy-
ny. Agnieszka uważa jednak, że mija się to z celem, bo nie 
jest sztuką wystylizować kobietę o pięknych kształtach. 
Wyzwaniem jest ubrać tę, która nie ma idealnej figury. 
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NIEMOŻLIWE?

A   JEDNAK!
~

TEKST Anna Sadowska

Niektóre pomysły wydają się nam tak piękne, że aż nieprawdopodobne.  
Chowamy je głęboko w sercu, nie wierząc, by kiedykolwiek  

udało się nam je zrealizować. O tym, że warto poważnie traktować 
marzenia, przekonuje jednak… samo życie.

– Nie czekałam, aż ktoś mnie w końcu zauważy, bo nie wie-
rzę w tak zwane szczęśliwe zbiegi okoliczności. Uważam, 
że tylko ciężka praca i determinacja mogą przynieść efekty. 
Nawiązałam więc współpracę z lokalnymi fotografami i zaczę-
łam pomału tworzyć swoje portfolio. Wydeptywałam ścież-
ki do wydawnictw i agencji modelek, i wreszcie moje zdję-
cia pojawiły się w prasie – wspomina. 
Po pierwszej publikacji wreszcie uwierzyła w siebie. Z cza-
sem dostawała coraz więcej propozycji. Zaczęły się sesje zdję-
ciowe dla firm odzieżowych i kolorowych magazynów, poka-
zy mody, zaproszenia do programów telewizyjnych. 
Postanowiła profesjonalnie zająć się modelingiem i wiza-
żem. Założyła stronę na portalu społecznościowym i umiesz-
cza na profilu swoje zdjęcia w codziennych stylizacjach. Oka-
zało się, że to znacznie lepszy pomysł niż dopracowane zdjęcia 
fotografów. Dziewczyny komentują jej ubrania i zestawienia 
kolorów, proszą o wskazówki. 

~
Nie wierzę w szczęśliwe zbiegi 

okoliczności. Tylko ciężka 
praca i determinacja mogą 

przynieść efekty.

 →



wy i wciąż dziwi się, gdy ktoś pyta, czy obrazy są na sprze-
daż. – Na razie nie są, nie mogłabym się z nimi rozstać. Naj-
pierw sama chcę się nimi nacieszyć – tłumaczy. 

BEZ TARYFY ULGOWEJ
Badwater – jeden z najbardziej wymagających maratonów 
na świecie. Wykańcza nie tylko dystansem, ale i trasą wio-
dącą przez kalifornijską Dolinę Śmierci. Zaczyna się 86 
metrów poniżej poziomu morza, a kończy na wysokości 
2530, temperatura przekracza 50 st. C. Darek Strychalski 
marzył, żeby się tu znaleźć. 
Dla każdego człowieka byłby to niezwykły wyczyn. A dla 
niego? Miał szczęśliwe, ale krótkie dzieciństwo. Dzień przed 
ósmymi urodzinami, wysiadając z autobusu, wpadł pod koła 
ciężarówki. Od tego czasu nie widzi na lewe oko, ma krót-
szą prawą nogę i niepełnosprawną lewą rękę. Przeszedł trzy 
trepanacje czaszki. Musiał na nowo nauczyć się rozpozna-
wać rzeczy, mówić, chodzić, pisać. Po lekcjach od razu szedł 
do domu. Sam, bo stronił od kolegów, a oni od niego. 
Gdy miał 25 lat, postanowił zacząć biegać, bo zepsuł mu się 
rower. Początki były ciężkie – przebiegał pół kilkometra 
i wracał wolnym krokiem. – Stopniowo zwiększałem dystans 
i liczbę treningów. Po trzech miesiącach byłem już w stanie 
pokonać 20 km – relacjonuje. 
Zapisał się do klubu dla niepełnosprawnych. Niestety, biegi 
odbywały się na tartanie, co źle wpływało na prawą nogę. 
Gdy pękła mu kość strzałkowa, zaczął trenować sam. Pod-
nosił sobie poprzeczkę i powtarzał, że wszystkie granice 
są do pokonania, trzeba tylko bardzo chcieć. 
Od tamtej pory przebiegł ponad 30 maratonów i kilka ultra-
maratonów. Jest pierwszym w historii niepełnosprawnym 
zawodnikiem, który ukończył legendarny Spartathlon, czyli 
246-kilometrowy bieg z Aten do Sparty. 
– Biegam ze zdrowymi – mówi. Na początku pytali, po co 
biegnę, bo przecież jestem niepełnosprawny, więc nie dam 
rady dotrzeć do mety. Teraz wszyscy traktują mnie jak zawod-
nika pełnosprawnego, nie mam taryfy ulgowej. Ta rywali-
zacja pomogła mi wyjść do ludzi zdrowych. Przez lata bałem 
się spojrzeć im prosto w oczy, bo wydawało mi się, że patrząc 
na mnie, śmieją się pod nosem. Dziś już tak nie myślę.
Gdy w 2010 roku pierwszy raz zgłosił się do Badwater, nie 
został zakwalifikowany. Dwa lata później ponowił próbę. 
Tym razem znalazł się w gronie zawodników, ale musiał 
zakończyć bieg na 115. kilometrze, bo spóźnił się na drugi 
punkt kontrolny. Już wtedy czuł, że tu wróci i dotrze do koń-
ca trasy – na szczyt Mount Whitney Portal. 
Dopiął swego. Udało mu się to 22 lipca 2014 r. Wbiegł wte-
dy na metę z czasem 45 godzin, 11 minut i 10 sekund. Limit 
dla zawodników wynosił 48 godzin. 
Darek nie przestaje marzyć, stawia sobie kolejne cele. Na oceny 
dziennikarzy, którzy z uznaniem stwierdzają, że niepełno-
sprawność stała się jego siłą, odpowiada: 
– Dziękuję. Uważam, że to jest całkiem normalne. ◆

– Staram się pokazać na własnym przykładzie, że kobieta 
puszysta nie musi stronić od radosnych kolorów i odważ-
nych fasonów. Trzeba tylko wiedzieć, jak je dobierać i łączyć. 
Moda nie jest zarezerwowana dla szczupłych. Kobiety o peł-
niejszej figurze mogą wyglądać atrakcyjnie i modnie, muszą 
tylko pozbyć się blokad i starych przyzwyczajeń. Pora zacząć 
odważnie manifestować piękno w każdym rozmiarze. I nie 
stresować się metką, to tylko literki – kończy Agnieszka. 

KONIE, DUMNE KONIE
Podczas wystawy swoich obrazów Barbara uśmiecha się, 
wskazując na portrety ulubieńców. W rozwianych grzywach 
zwierząt widać wolność i siłę. Mało kto wie, jak długą dro-
gę przebyła autorka tych prac. 
Od dzieciństwa pięknie malowała. Marzyła o liceum pla-
stycznym, ale na wsi perspektywa pracy w zawodzie arty-
stycznym wydawała się niepewna i mało atrakcyjna. Posłu-
chała więc rodziców, skończyła pedagogikę i zaczęła pracować 
w przedszkolu. W wolnych chwilach rysowała konie, czuła 
się szczęśliwa i spełniona. 
– Nie wiem, skąd wzięła się moja miłość do nich. Nigdy nie 
jeździłam konno, ale w gospodarstwie mieliśmy konia. Przy-
jaźniłam się z nim, podziwiałam. Gdy czytałam książki histo-
ryczne i przygodowe, zawsze fascynowały mnie historie, 
w których występowały te zwierzęta. Lubiłam je portreto-
wać – wspomina. 
Potem na malowanie miała coraz mniej czasu. Założyła 
rodzinę, urodziła dwóch synów, pracowała zawodowo. Mąż 
rozkręcił własną działalność gospodarczą – warsztat samo-
chodowy. Nie chodziła do jego firmy, to nie była jej bajka. 
Nigdy w życiu sama nie zmieniła koła. Gdy któregoś dnia 
w progu mieszkania stanął policjant i oznajmił „Był wypa-
dek, pani mąż nie żyje”, przeżyła szok. Bezradność – to przede 
wszystkim czuła. Nie dane jej było jednak długo rozczulać 
się nad sobą, musiała zdecydować, co dalej.
– Szkoda oddawać firmę obcym, mamuś – powiedział syn. 
Gdy pierwszy raz pojechała do warsztatu, zastała stos nie-
zapłaconych faktur, odłączony prąd i telefon. Wiedziała, 
że mąż pił, ale nie zdawała sobie sprawy, że aż tak bardzo 
odbiło się to na interesach. Nie miała pojęcia, co robić. 
Zaczęła od rozmów z wierzycielami. Wysyłała pisma z proś-
bą o rozłożenie należności na raty. O dziwo, nikt nie odmó-
wił. Stopniowo wychodziła z długów. Klientów w warszta-
cie nie brakowało. Najtrudniej było upomnieć się o pieniądze, 
zacząć rozmowę. O felgach i oponach wiedziała coraz wię-
cej. Śledziła nowości, katalogi, zdobywała wiedzę o materia-
łach, technice i trendach na rynku. Po roku zmagań, gdy 
skończył się bezpłatny urlop w przedszkolu, nie przedłuży-
ła umowy. Wiedziała już, że sobie poradzi, zwłaszcza że star-
szy syn coraz częściej ją zastępował. 
A co z marzeniem o malowaniu koni? Barbara doskonali 
warsztat – tym razem artysty plastyka. Regularnie uczy się 
pod okiem profesjonalistów. Ma już za sobą pierwsze wysta-
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~
Bałem się spojrzeć zdrowym ludziom w oczy, bo wydawało mi się, 
że patrząc na mnie, śmieją się pod nosem. Dziś już tak nie myślę. 

 
A co z marzeniem 

o malowaniu 
ukochanych 

koni? 
Barbara 

doskonali 
warsztat – tym 
razem artysty 

plastyka.

”

„



M iła blondynka znana głównie z ekranu 
telewizora – Joanna Koroniewska 
– wciąż najbardziej kojarzona jest z rolą 
Małgosi Mostowiak w „M jak miłość”. 
Gdy zrezygnowała z udziału w tym 
serialu, nie walczyła o role w kolejnych 

produkcjach, ale wróciła do gry w teatrze. Zależało jej, żeby 
więcej czasu spędzać z córką. Chciała dać jej tyle miłości 
i oparcia, ile sama dostała od mamy w dzieciństwie. 
Jej związek przechodził w pewnym momencie poważny kry-
zys. Rozstała się ze swoim partnerem Maciejem Dowborem. 
Udało się im jednak pokonać trudności, odbudowali dobre 
relacje i zdecydowali się na małżeństwo. Ślub zaskoczył nie 
tylko fanów tej pary, ale nawet najbliższą rodzinę. 

PODWÓRKO NA OSIEDLU
Artystka często podkreśla, że choć nie miała żadnych 
koneksji w branży filmowej, a w rodzinie nie było trady-
cji teatralnych, udało się jej zrealizować plany i zostać 
aktorką. Wychowała się na zwyczajnym toruńskim osie-
dlu, razem z mamą mieszkały w bloku. Były bardzo zwią-
zane, z ojcem przyszła aktorka nie miała kontaktu. Mama 

dużo pracowała, Joasia dorastała więc „z kluczem na szyi”. 
Bardzo szybko musiała nauczyć się samodzielności. 
Była odważną, czasami lubiącą połobuzować dziewczyn-
ką. Zdarzało się, że mama była wzywana do szkoły, ponie-
waż córka nie dawała sobie w kaszę dmuchać i lubiła sta-
wiać na swoim. Silny charakter i zdecydowanie pomagały 
jej dobrze funkcjonować w grupie rówieśników oraz w har-
cerstwie. Nigdy też nie trzeba było zmuszać jej do odra-
biania lekcji – szybko stała się odpowiedzialna.

TYLKO SCENA
Od dzieciństwa uwielbiała tańczyć. Brała też udział w kon-
kursach recytatorskich i śpiewała – zarówno w chórze kościel-
nym, jak i zespole ludowym. Na scenie czuła się jak ryba 
w wodzie. W rodzinie żartowano, że talent odziedziczyła 
po babci Genowefie, która miała artystyczne zacięcie i uczy-
ła wnuczkę ludowych piosenek oraz wierszyków.
Wybór studiów był dla Joanny zupełnie naturalny. Liczyła 
się tylko jedna szkoła – teatralna. Dostała się do niej już 
za pierwszym razem. 
Zanim jednak rozpoczęła studia w Łodzi, wyjechała na dwa 
i pół miesiąca wakacji do Londynu, gdzie zatrudniła się jako 
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aleja gwiazd

POGODA 

NA  SZCZĘŚCIE
~

OPRACOWANIE Dorota Gepert

Postanowiła być artystką, choć w szkole teatralnej nie wszyscy wierzyli 
w jej talent aktorski. Wieczorów nie spędza jednak na bankietach, tylko 

w domu z córką. Jest niezwykle pogodna, często się uśmiecha, 
ma znakomitą figurę i wciąż wygląda jak nastolatka. 

~
Kiedy zostaje się 
matką, nie myśli 

się już o sobie, 
tylko o dzieciach. 

O tym, żeby 
nic złego im się 

nie stało. 

~

 →



pokojówka, a potem kelnerka. Dostała propozycję stałego 
zatrudnienia, ale zdecydowała się wrócić do Polski  
spełnić swoje wielkie aktorskie marzenie. – Na pierwszym 
roku szkoły teatralnej byłam najmłodszą studentką. Prze-
farbowałam więc włosy na czarno, żeby wyglądać poważ-
niej – wspomina. 
Na uczelni nie było łatwo. Jeden z wykładowców uprzedził 
ją, że jeśli nie popracuje solidnie nad swoją grą, nie skończy 
filmówki. Wzięła to sobie do serca. Wysiłek się opłacił 
– na czwartym roku zdobyła stypendium ministerialne.

JEDYNA OSTOJA
Na ostatnim roku studiów, gdy wydawało się jej, że jest już 
odporna na życiowe trudności, wydarzyła się tragedia. Zmar-
ła jej mama. Odtąd Joanna mogła liczyć już tylko na siebie. 
Miała zaledwie 22 lata. – Mogłam robić cokolwiek: rzucić 
studia, lenić się, zmienić zawód. Nie było wtedy przy mnie 
nikogo, kto mógłby mnie powstrzymać przed złymi decy-
zjami – tłumaczy. 
Jej plan był jednak inny: postanowiła jeszcze bardziej sku-
pić się na aktorstwie. Mama w nią wierzyła i to zawsze dawa-
ło jej ogromną siłę. 
Gdy kilka lat temu aktorka została ambasadorką akcji pro-
mującej profilaktykę nowotworową, nie ukrywała faktu, że 
jej mama zmarła na nowotwór szyjki macicy. 
– Moja sytuacja była ciężka. Nie mam rodzeństwa, nie wycho-
wywałam się z ojcem, mama była moją jedyną ostoją. 
To wciąż jest dla mnie bardzo ciężka strata. Urodzenie dziec-
ka uświadomiło mi, jak bardzo brakuje mi mamy. 
Artystka uważa, że warto mówić o chorobach, żeby urato-
wać choćby tylko jedno życie. W Polsce, niestety, badania 
cytologiczne są często zaniedbywane. – Najgorsze jest to, 
że dziś właściwie nie ma rodziny, w której ktoś nie choro-
wał czy nie choruje na raka. Samo to słowo ma bardzo sil-
ny wydźwięk. Wszyscy się boimy, w pewnym wieku właści-
wie nie o nas samych, ale o naszych najbliższych. Kiedy 
zostaje się matką, nie myśli się już o sobie, tylko o dzieciach. 
O tym, żeby nic złego im się nie stało. O sobie myśli się tyl-
ko w kontekście tego, żeby ich nie zostawić.

WSZYSTKO DLA CÓRKI
Prasa brukowa i plotkarskie portale wielokrotnie pisa-
ły, że Joanna Koroniewska planuje drugą ciążę, 
a nawet, że spodziewa się już kolejnego dziecka. 
Aktorka nigdy jednak nie potwierdziła tego typu 
doniesień. 
W wywiadach niewiele mówi też o swojej jedy-
nej córce Janince. Dziewczynka ma osiem lat, 
jest uczennicą znanej szkoły muzycznej na war-
szawskim Żoliborzu. Pięknie gra na f lecie, ma 
bardzo dobry słuch, zaczyna naukę gry na piani-

nie. To właśnie ze względu na jej edukację rodzice zdecydo-
wali się sprzedać dom w Wilanowie i kupić apartament bli-
sko centrum stolicy, żeby skrócić czas dojazdów. Dla córki 
aktorka mocno ograniczyła też aktywność zawodową. Jest 
mamą na pełen etat, bardzo zaangażowaną w wychowanie 
dziewczynki. Zawozi ją i odbiera ze szkoły, a potem razem 
jadą na zajęcia pozalekcyjne. 
Od czasu narodzin dziecka aktorka zdecydowanie zmieni-
ła styl życia. Zaczęło się od tego, że córka w przedszkolu bar-
dzo często się przeziębiała. Katar i kaszel dokuczały jej nie-
mal na okrągło. Dolegliwości dziecka – o dość łagodnym 
przebiegu – dla artystki kończyły się fatalnie. Często zapa-
dała na infekcje przebiegające z wysoką gorączką i ogólnym 
osłabieniem, które wymagały stosowania antybiotyków. 
W końcu aktorka doszła do wniosku, że w ten sposób orga-
nizm bije na alarm, domagając się poprawy jakości życia.

WIĘCEJ RUCHU
Dzisiaj aktorka nie bez powodu uchodzi za gwiazdę fitness. 
Regularnie biega, prawidłowo się odżywia, bardzo dba 
o zdrowie. Podkreśla jednak, że nie zawsze tak było. Jak więc 
odkryła bieganie dla siebie?
Przyznaje, że chciała uprawiać jakiś sport, bo czuła, że orga-
nizm tego właśnie potrzebuje. Nie ma przecież lepszego spo-
sobu, by poczuć się lepiej i wzmocnić odporność. Przy nie-
regularnym trybie pracy nie mogła angażować się 
w systematyczne zajęcia grupowe ani treningi pod okiem 
osobistego trenera. Postanowiła więc postawić przede wszyst-
kim na aktywność w plenerze. 
Jazda na rowerze odpadła od razu jako zbyt monotonna. 
Do biegania przekonała ją koleżanka, która podczas wspól-
nie spędzonych wakacji zakładała dres rano czy wieczorem 
i już jej nie było! Opowiadała, jak bardzo zmieniło to jej 
życie, wzmocniło poczucie własnej wartości, wyzwoliło 
pozytywną energię. Tłumaczyła, że warto spróbować i dać 
sobie szansę, bo to sport dla wszystkich. 
Joanna zapewnia, że do uprawiania tej dyscypliny niewiele 
trzeba. Biegacz może odnaleźć się w każdych warunkach. 
Lato czy zima, zmierzch czy świt, park czy pola – wszystko 
zależy od upodobań. Można też trenować na bieżni w fit-

ness klubie, ale aktorka zawsze poleca ruch na świeżym 
powietrzu. Przyznaje, że sama nie wie, kiedy biega-

nie stało się dla niej naturalne i niezbędne do życia 
jak tlen. To bardzo ważny, stały element jej codzien-
ności. Czasem tylko żałuje nieco, że pasja ta przy-
szła co najmniej o dziesięć lat za późno.

WYZWANIE PODJĘTE
O tym, że aktywność fizyczna świetnie wpływa 

na samopoczucie i zdrowie, nikogo nie trzeba prze-
konywać, Joanny również. Jednak jak znaleźć siłę, 

żeby codziennie pójść pobiegać? Z tym bywa gorzej. Często 
trening przegrywa z lenistwem. Aktorka przyznaje, że codzien-
ne ćwiczenia były dla niej dużym wyzwaniem, zmaganiem się 
z własnymi słabościami. Należała do tych osób, które wieczo-
ry spędzają najchętniej na kanapie, z ciekawą książką lub 
dobrym filmem. Wysiłek sportowy to kompletnie nie był jej 
świat. Teraz uprawia sport z pozycji zapalonego amatora.  
Już wie, że aktywność fizyczna zmienia życie, stosunek 
do siebie i świata. – Po godzinie biegania mam znakomity 
nastrój i satysfakcję, że zrobiłam coś fajnego dla siebie. A przy 
okazji odkryłam coś, czego wcześniej wcale nie byłam taka 
pewna. Zrozumiałam, jaka jestem silna – przyznaje.
Do treningów najbardziej motywują ją ludzie, którzy pod-
chodzą do sportu podobnie jak ona. Gdy mija jedną, drugą 
czy trzecią osobę biegnącą po śniegu na kilkustopniowym 
mrozie, myśli, że nie tylko ona zmaga się ze słabością. 
– Machamy do siebie i od razu robi mi się cieplej na sercu. 
Biegałam nie tylko na mrozie, ale też w dżungli czy w Sta-
nach Zjednoczonych w Nevadzie przy 40-stopniowym upa-

le. Staram się trenować co drugi dzień, inaczej czuję, że czegoś 
mi brakuje – mówi z przekonaniem.

ŻYCIE TO NIE SERIAL
Choć Joanna Koroniewska kilka lat temu zrezygnowała z roli 
w „M jak miłość”, wciąż pojawiają się pogłoski, że wróci 
na plan i znów stanie się Małgosią Mostowiak. 
Sama aktorka nigdy jednak tego nie potwierdziła i wyda-
je się, że w jej karierze jest to już rozdział zamknięty. Artyst-
ka przynaje jednak, że rola ta była i na zawsze już pozosta-
nie bliska jej sercu. 
Serial ten miał też istotny wpływ na jej życie prywatne. 
Na jego planie poznała bowiem swojego przyszłego męża 
– Macieja Dowbora. Dziennikarz telewizyjny umówił się 
z nią na wywiad, żeby porozmawiać o roli. Chociaż w życiu 
jej bohaterki dużo się działo, zmieniała mężów i romanso-
wała, prywatnie Joanna była singielką. 
Czy była to miłość od pierwszego wejrzenia? Raczej nie, ale 
wymienili się numerami telefonów. ◆
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~
Mogłam rzucić studia, lenić się, zmienić zawód. Nie było przy mnie 

nikogo, kto by mnie powstrzymał przed złymi decyzjami. Urodzenie 
dziecka uświadomiło mi, jak bardzo brakuje mi mamy.

Pochodzi z Torunia, urodziła 
się 27 maja 1978 r. Studiowała 
w łódzkiej filmówce i już wtedy 
zaczęła grać w „M jak miłość”, 
wcielając się w rolę Małgosi 
Mostowiak. Wystąpiła też 
w serialach „Daleko od noszy 2”, 
„Hotel 52”, „Komisarz Alex”, „Niania”. 

Poza tym brała udział w programach 
telewizyjnych, takich jak „Taniec 
z gwiazdami”, „Tylko nas dwoje”, 
„Kocham cię, Polsko!”. Obecnie gra 
w stołecznych teatrach. 
Z mężem Maciejem Dowborem mają 
córeczkę Janinę (2009).

Na zdjęciu: podczas próby spektaklu 
„Interes życia” w warszawskim 
Teatrze Komedia (2016).

Joanna Koroniewska 



Co dobrego może zrobić stomatolog dla osoby z cukrzycą?
Pomóc w wykryciu choroby, ponieważ schorzenia zębów 
i jamy ustnej są u tej grupy pacjentów bardzo częste. 60–70-lat-
kowie powinni mieć co najmniej 10 zębów, tymczasem nie-
wielu diabetyków w tym wieku może się pochwalić takim 
wynikiem. Tego rodzaju obserwacje sprawiły, że powstała 
Koalicja Diabeto-Stomatologiczna.

Czego spodziewa się Pan po tej inicjatywie?
Lepszej wykrywalności cukrzycy. Apeluję do stomatologów, 
żeby nie skupiali się tylko na działaniach, które należą 
do ich specjalności, i nie ignorowali u swoich pacjentów tych 
symptomów, które mogą świadczyć o innej chorobie. 

Jakie objawy mogą wskazywać na cukrzycę?
Na przykład grzybicze zakażenie w kącikach ust, a także 
blady, gorzej unaczyniony język, uczucie suchości w jamie 
ustnej, szybko postępujące ubytki, odsłonięte szyjki zębów 
czy znaczna próchnica. 

Czym różni się leczenie diabetyków od innych pacjentów?
Próchnica i stany zapalne dziąseł postępują u nich szybciej. 
Trudniej przebiegają też procesy gojenia, zwiększa się skłon-
ność do zakażeń i zmian grzybiczych. I wreszcie cukrzyca 
ma negatywny wpływ na wszczepianie implantów, może być 
przyczyną poważnych zmian błony śluzowej. 

W Polsce cukrzycę rozpoznaje się często dopiero wtedy, 
gdy jest już zaawansowana. Dlaczego? 
Ponieważ długo nie daje objawów. To powszechny problem. 
Nawet w krajach, które mogą się pochwalić najlepszą wykry-
walnością, około 25 proc. przypadków pozostaje długo nieroz-
poznana. W Polsce na cukrzycę choruje około 3 mln osób, ale 
ponad pół miliona nie ma tego świadomości. Przeszło drugie 
tyle ma stan przedcukrzycowy, ale też o tym nie wie. 

A gdyby każdy z nas robił badania profilaktyczne?
Otóż to. A już na pewno raz do roku badanie poziomu cukru 
powinny robić osoby z nadwagą, cukrzycą w rodzinie, o małej 
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aktywności fizycznej, z nadciśnieniem, hiperlipidemią (zabu-
rzenia gospodarki lipidowej – przyp. red.), zespołem policy-
stycznych jajników, chorobami układu sercowo-naczyniowe-
go czy przebytą cukrzycą w ciąży. Dotyczy to także kobiet, 
które urodziły dziecko o wadze powyżej 4 kg. 

Czy stan uzębienia ma wpływ na wyrównanie cukrzycy?
Jak najbardziej. W zepsutych zębach może dojść do zakaże-
nia ropnego, co znacznie podnosi poziom cukru. Taki sam 
skutek ma ból zębów, bo podczas reakcji obronnej uwalnia 
się adrenalina – hormon gwałtownie podnoszący glikemię. 
Ponadto osoby, które mają znaczne ubytki zębów, nie uży-
wają dobrej protezy, skarżą się na częstą w cukrzycy suchość 
śluzówki, nie są w stanie dobrze się odżywiać. Unikają bowiem 
gryzienia twardych produktów, np. surowych warzyw, a zaja-
dają się np. miękkim chlebem, który składa się niemal w stu 
procentach z węglowodanów, czyli cukrów.
 
Jak więc diabetycy powinni troszczyć się o zęby?
Jeszcze bardziej niż inni. Po pierwsze, zaniedbane uzębie-
nie może być powodem niewyrównania cukrzycy, źródłem 
zakażeń i bólu, co – jak wspomniałem – pogarsza stan meta-
bolizmu u diabetyków. Po drugie, u tej grupy pacjentów czę-
ściej występują choroby dziąseł i przyzębia. Dochodzi też 
do odsłaniania szyjek i łatwiej o wypadanie zębów. Tym bar-
dziej więc należy odwiedzać stomatologa już przy pierw-
szych niepokojących objawach. ◆

NASZ EKSPERT
Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak,  

kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

OD DENTYSTY 

DO DIABETOLOGA
Cukrzyca wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, dlatego 
zajmują się nią specjaliści z różnych dziedzin. O roli stomatologa 

w wykrywaniu i kontrolowaniu tej choroby rozmawiamy  
z prof. LESZKIEM CZUPRYNIAKIEM. / TEKST Lidia Butowska
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Nadwrażliwość na gluten nazywana jest rów-
nież nieceliakalną nietolerancją glutenu. 
Mówimy o niej wtedy, kiedy organizm wytwa-
rza przeciwciała skierowane przeciwko biał-
ku zawartemu w glutenie. 

Efektem tego jest uszkodzenie lub zniszczenie kosmków 
jelitowych, które odpowiadają za wchłanianie składni-
ków odżywczych, co prowadzi do niedoborów. Choć taka 
jednostka chorobowa istnieje, nie jest jednak uwzględ-
niona w międzynarodowej klasyfikacji chorób (ICD).
Dotyka kilka procent populacji, głównie dorosłych. 
Oprócz objawów gastrycznych, tj. biegunki, zaparć, wzdęć, 
nudności i wymiotów, chorzy narzekają na bóle głowy, sta-
wów i mięśni, a także migrenę i zmęczenie. 
Nie opracowano jeszcze klarownej diagnostyki, więc najpierw 
sprawdza się, czy pacjent ma alergię na gluten lub celiakię. 
Nawet jeśli wyniki są negatywne, zaleca się dietę bezgluteno-
wą. Gdy poprawia ona stan zdrowia, to znak, że mamy 
do czynienia z nadwrażliwością na gluten niezwiązaną z celia-
kią i alergią, NCGS (Non-celiac gluten sensitivity). 
Można też skorzystać z badań krwi lub z wymazu z policzka 
– metod oferowanych przez niektóre laboratoria. Warto jed-
nak wcześniej skonsultować się z lekarzem rodzinnym.
Jedynym efektywnym sposobem leczenia jest ścisła dieta bez-
glutenowa. Inaczej jednak niż w przypadku celiakii, przy któ-
rej musi być ona stosowana przez całe życie, w razie alergii 
i nadwrażliwości na gluten – tylko czasowo.

~
Diagnostyka 

nie jest łatwa.  
Utrudnia ją fakt, że objawy 

nadwrażliwości mogą pojawić 
się zarówno w ciągu kilku 

godzin, jak i dni po spożyciu 
produktów zawierających 

gluten. 

~POD KONTROLĄ
Nadwrażliwość na gluten czy celiakia? Zarówno w jednym, 

jak i drugim przypadku ważną rolę odgrywa białko roślinne. 
Jednak jest też wiele różnic. Mimo to często schorzenia te są mylone. 

Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.  
/ TEKST Karolina Zawadzka

NAJCZĘSTSZE OBJAWY NADWRAŻLIWOŚCI NA GLUTEN:

• wzdęcia • zaparcia • uczucie przelewania w jelitach • kiepskie 
samopoczucie • poddenerwowanie • problemy z koncentracją • 

stany depresyjne • drętwienie kończyn • spadek masy ciała  
• niedokrwistość z niedoboru żelaza • stany zapalne skóry • 

nieżyt nosa
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Celiakię kiedyś diagnozowano tylko u dzieci. 
Uważano, że jest uwarunkowana genetycznie, 
więc musi się rozwijać w pierwszych latach 
życia. Dziś rozpoznawana jest nawet u 40- czy 
50-latków. Można być bowiem nosicielem genu, 

który dopiero po uaktywnieniu się – w dowolnym momen-
cie życia – wywołuje chorobę. Liczba osób z celiakią w ostat-
nich latach nie wzrosła, ale choroba jest lepiej rozpoznawana.
Do jej typowych objawów należą biegunka i spadek masy 
ciała. Mogą temu towarzyszyć bóle brzucha, nudności 
i wymioty, wzdęcia oraz zaparcia. 
Badania krwi zwykle wykazują niedokrwistość, która jest 
wynikiem złego wchłaniania żelaza z pożywienia. Może być 
również tak, że chory narzeka na bóle stawów i mięśni, 
migreny, mrowienie w kończynach, opryszczkowe zapale-
nie skóry czy przewlekłe zmęczenie. Kobiety chore na celia-
kię często cierpią na bezpłodność, a gdy zajdą w ciążę, może 
dojść do poronienia. Czasami przy tej chorobie pojawiają 
się również stany depresyjne. 
Gluten uaktywnia komórki odpornościowe w organizmie. 
Kiedy opuszczają one jelito, mogą za cel działania obrać 
sobie nowy obszar, np. mózg lub stawy, i wywołać w nich 
stany zapalne.
Aby sprawdzić, czy mamy do czynienia z celiakią, warto 
wykonać badania krwi, aby wykazać ewentualny podwyż-
szony poziom autoprzeciwciał. 
Do potwierdzenia diagnozy potrzebna jest biopsja śluzów-
ki jelita cienkiego, czyli pobranie fragmentu tkanki w trak-
cie badania endoskopowego, lub biopsja metodą kapsułko-
wą, która nie wymaga wykonania endoskopii. 
Ostatnim punktem w rozpoznaniu schorzenia jest obser-
wacja ustąpienia objawów po wprowadzeniu diety bezglu-
tenowej. Nowością są badania genetyczne określające pre-
dyspozycje do rozwoju choroby. ◆

~
Celiakia często idzie w parze 

z innymi schorzeniami: 
autoimmunologicznymi 

chorobami tarczycy, 
zapaleniem opryszczkowym 

skóry, zespołem jelita 
drażliwego, cukrzycą typu 1. 

~

MOŻNA REAGOWAĆ NA GLUTEN/ PSZENICĘ NA TRZY SPOSOBY:

• Alergia na pszenicę – reakcja na białko pszenicy. Objawy: pokrzywka, wymioty, objawy astmatyczne, katar, puchnięcie 
języka. • Celiakia – nadreaktywność na gluten – to choroba autoimmunologiczna, która skutkuje zniszczeniem kosmków 
jelitowych i stanem zapalnym jelita. • Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten - schorzenie uwarunkowane genetycznie 

lub wynik nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego.

ZMIANY NA TALERZU

Celiakia to alergia na całe życie, ale dzięki 
odpowiedniej, ściśle przestrzeganej diecie, można 

uniknąć dolegliwości. Trzeba całkowicie wykluczyć 
gluten z menu. Nawet niewielka jego ilość, ciasteczko 

czy kęs pieczywa, wyzwala nadwrażliwość. 
Znaczenie ma już sama obecność tego składnika, 
a nie jego ilość. Warto wiedzieć, że nawet mąka, 
która jest teoretycznie bezglutenowa, może mieć 

śladowe ilości glutenu, jeśli na tych samych 
maszynach produkcyjnych znajdowała się mąka 

pszenna. Dlatego istotne jest spożywanie produktów 
oznaczonych jako bezglutenowe.

~
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1. WINNY JEST PRZYGODNY SEKS
Wirus HPV, który atakuje narządy moczowo-płciowe, czę-
sto wykrywany jest w szyjce macicy lub pochwie. Zwykle 
można zarazić się nim podczas kontaktów seksualnych – nie 
tylko genitalnych, ale i oralnych oraz analnych. Bardzo rzad-
ko źródłem infekcji są bielizna, ręcznik lub przybory toale-
towe osoby chorej lub nosiciela wirusa. Brak odpowiedniej 
ostrożności w saunie lub na basenie również może skończyć 
się zakażeniem. Ale są to naprawdę sporadyczne sytuacje. 
Natomiast wirus obecny w nabłonku ust i gardła może prze-
nosić się podczas seksu oralnego i pocałunku.

2. MOŻNA SIĘ PRZED NIM UCHRONIĆ
Skuteczną ochronę gwarantuje stosowanie prezerwatyw. Liczy 
się także uważne obserwowanie, czy nie pojawiły się niepoko-
jące objawy, które należy szybko wyleczyć. Pomocna w dia-
gnostyce jest wykonywana regularnie, raz do roku, cytologia. 
Od 2006 roku stosowane są szczepienia przeciwko HPV. Zale-
ca się je nastolatkom, które nie uprawiały jeszcze seksu, 
by zminimalizować ryzyko kontaktu z wirusem.

~
Nawet 2/3 dorosłych miało kontakt 
z wirusem HPV, lecz u większości 

z nich infekcja przebiegła 
bezobjawowo i ustąpiła samoistnie. 

Tylko niektóre typy wirusa powodują 
raka szyjki macicy. 

~
O HPV

Choć nie jest rzadkim wirusem, 
wcale nie tak łatwo się nim 

zarazić. Gdy jednak rozgości 
się w twoim organizmie, może 

wywołać groźną chorobę.  
/ TEKST Marta Nowik

R ZECZ Y,
K TÓRE 
WARTO 
WIEDZIEĆ 5

100typów 
wirusa HPV,

Jest 
ponad

z których 40 przekazywanych jest drogą płciową.

NASZ EKSPERT
dr n. med. Dariusz Mercik,

ginekolog, Klinika Leczenia Niepłodności i Diagnostyki 
Prenatalnej Gyncentrum

Rak szyjki macicy to drugi, 
po raku piersi, najczęściej dia-
gnozowany nowotwór, dlate-
go tak ważne jest wczesne 
wykrycie zmiany. 
Jednym z kluczowych czyn-
ników powodujących raka szyj-
ki macicy jest wirus brodaw-
czaka ludzkiego (HPV). 
Diagnostyka genetyczna w kie-
runku tej infekcji może uchro-
nić kobietę przed rozwojem 
groźnej choroby. W tym celu 
wykonuje się prosty i bezbo-
lesny test HPV, który jest uzu-
pełnieniem tradycyjnego bada-
nia cytologicznego lub cytologii 
cienkowarstwowej (LBC). 
Do badania pobiera się wymaz 
z szyjki macicy, a w niektó-
rych przypadkach także wymaz 
ze ścianek pochwy lub sromu. 

Można to zrobić podczas wizy-
ty u ginekologa lub położnej. 
Pobrany materiał analizowa-
ny jest pod kątem obecności 
w nim DNA groźnego wiru-
sa. W zależności od rodzaju 
testu badanie to wykrywa 
od 2 do 37 genotypów wirusa 
brodawczaka ludzkiego. 
Kluczowe dla testu jest rozpo-
znanie w analizowanym mate-
riale genotypów kancerogen-
nych, np. 16, 18, 31, 33 i 45. 
W diagnostyce wykorzystuje 
się 2 testy. HPV DNA pozwa-
la na oznaczenie 14 wysoko 
kancerogennych typów wiru-
sa HPV. Test ten wykrywa lub 
potwierdza infekcję. Drugi test, 
tj. HPV mRNA, rozpoznaje  
5 najczęściej wysoko kancero-
gennych typów wirusa. 

HPV – z ang. Human Papilloma Virus – to wirus brodawczaka ludzkiego, który odpowiedzialny jest za znaczną liczbę 
zachorowań na raka szyjki macicy.

3. LUBI DZIAŁAĆ W UKRYCIU
W początkowym okresie zakażenia wirusem nie zauważa-
my żadnych symptomów. I na tej bezobjawowej fazie może 
się zakończyć, może nic z niej nie wyniknąć. Gdy jednak 
wirus zacznie się rozwijać, a dodatkowo zainfekowana oso-
ba ma słabą odporność, mniej więcej po kilku miesiącach 
mogą pojawić się brodawki, np. na narządach płciowych, 
w pachwinach albo jamie ustnej (po stosunku oralnym).

4. TRUDNO GO POKONAĆ
Nadal nie wynaleziono leków, które wyeliminowałyby wiru-
sa. Aby się nie rozprzestrzeniał, zaleca się usuwanie (np. lase-
rem) brodawek i narośli. To działanie nie gwarantuje jed-
nak wyleczenia. Jako że HPV zostaje w organizmie – na skórze 
lub śluzówce będą pojawiały się kolejne niepokojące zmia-
ny. Co ważne, jest z nim inaczej niż np. z wirusem ospy czy 
różyczki. Jeśli przejdziemy te ostatnie, zyskujemy odpor-
ność, która chroni przed ponownym zakażeniem. Natomiast 
HPV może zarazić wielokrotnie i za każdym razem orga-
nizm nie jest gotowy na skuteczne odparcie ataku.

5. NIE OSZCZĘDZA MĘŻCZYZN
Mówi się, że wirus HPV zagraża przede wszystkim kobie-
tom. To fakt. Ale nie jest on też łaskawy dla panów. U nich 
może wywołać nowotwór prącia i kanału odbytu albo gło-
wy i szyi (gardła, migdałków i krtani). Często mężczyźni są 
nosicielami wirusa i zarażają nim swoje partnerki. Dlatego 
powinni być wyczuleni na niepokojące objawy, tj. zmiany 
grudkowe zlokalizowane na żołędzi prącia, narośla, rany 
i zgrubienia na penisie. Mogą zrobić profilaktyczne testy 
HPV, np. z opcją genotypowania, które umożliwiają wykry-
cie wirusów wysokiego i niskiego ryzyka. ◆
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zdrowiezdrowie

Niepłodność dotyka aż 1,5 miliona par w Pol-
sce. Przyczyny w równym stopniu leżą 
po stronie kobiet, jak i mężczyzn. O ile jed-
nak panie bez oporów poddają się diagno-
styce, o tyle aż 94 proc.* ich partnerów nigdy 

nie sprawdziło jakości swojego nasienia. A to dość proste 
badanie, którego wynik można poznać tego samego dnia.

POKONAĆ WSTYD
Kontrola kobiecej płodności jest dużo bardziej skomplikowa-
na, wymaga wielu analiz i badań. Natomiast ocena jakości 
plemników wykazuje dodatkowo ewentualne problemy zdro-
wotne, z których mężczyzna nie zdaje sobie sprawy. Może 
wykazać stan zapalny jąder, gruczołu krokowego, cewki moczo-
wej. Dlaczego panowie unikają go jak ognia, choć jest bezbo-
lesne? Bo trzeba pokonać wstyd. 
Mężczyzna powinien oddać próbkę nasienia w placówce, 
w której będzie ona badana. Musi udać się do ustronnego 
miejsca i wrócić z „pełnym pojemniczkiem”. Czasem można 
zrobić to w domu, ale muszą być spełnione pewne warunki. 
Na pojemniczku trzeba napisać czas oddania nasienia i dostar-
czyć je do analizy w ciągu godziny, zaś w trakcie przewozu 
zapewnić temperaturę 20–37 st. C. Nie wszystkie laboratoria 
godzą się jednak na przywożenie „materiału” z zewnątrz.

OD DIAGNOZY PO LECZENIE
Bezpłodność u mężczyzn nie daje wyraźnych symptomów. 
Nie należy jej łączyć ze słabym libido czy problemami z erek-
cją. Można zdiagnozować ją, jedynie badając nasienie. 
Próbka oceniana jest pod względem objętości, koloru, lep-
kości, pH oraz liczby, żywotności, budowy i ruchliwości 
plemników. Jeśli wynik jest niepomyślny, można rozpocząć 
leczenie, które zwiększy szanse na poczęcie dziecka. 
Niekiedy wystarczy zmiana menu i stylu życia oraz suple-
mentacja. Jeśli okaże się, że przyczyną niepłodności jest 
infekcja układu moczowo-płciowego, konieczne bywa przyj-
mowanie hormonów albo nawet antybiotyków. Natomiast 
niedrożność nasieniowodów czy żylaki powrózka nasienne-
go trzeba usunąć operacyjnie. ◆

MĘSKIEJ 
PŁODNOŚCI
Ta delikatna kwestia najczęściej 

poruszana jest dopiero wtedy, 
gdy para bezskutecznie 

stara się o dziecko. A szkoda. 
Odpowiednie dieta, styl życia 

i badania mogłyby pomóc wielu 
mężczyznom uniknąć problemu.  

/ TEKST Marta Nowik

*Badanie IQS zrealizowane na rzecz kampanii „Płodny Polak”.

DIETA NA LEPSZĄ PŁODNOŚĆ

Panowie, którzy starają się o dziecko, powinni zapomnieć  
o fast foodach, za to sięgać po produkty bogate w:

• selen – orzechy brazylijskie, nasiona słonecznika, brązowy ryż, 
tuńczyk, drożdże • cynk – krewetki, migdały, dziki ryż  

• wielonienasycone kwasy tłuszczowe – ryby morskie, siemię lniane, 
olej rzepakowy • witaminy z grupy B – produkty pełnoziarniste  

• witaminę E – pestki dyni, szpinak, papryka.  
• witaminę D – jajka, oleje roślinne błonnik – owoce i warzywa.

A TO CIEKAWE!

Na jakość nasienia wpływa częstotliwość stosunków. 
Mitem jest, że wstrzemięźliwość poprawia męską 

płodność. Może zwiększyć liczbę plemników w spermie, 
ale będą one mniej ruchliwe i żywotne, co utrudnia 

zapłodnienie. Z kolei współżycie częstsze niż co dwa dni  
sprawia, że plemniki są za wcześnie uwalniane,  

przez co mogą być niedojrzałe. Jak więc uprawiać seks? 
Regularnie, kilka razy w tygodniu.

TA JEMNICE

NASZ EKSPERT
dr Andrzej Hajdusianek, 

ginekolog z Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA w Warszawie

Czy dziś młodzi mężczyźni są 
mniej płodni niż ich ojcowie?
Mają 30 proc. gorsze parametry 
nasienia niż ich rówieśnicy 
z poprzedniego pokolenia. Obec-
nie w ocenie płodności brane 
są pod uwagę nie tylko podsta-
wowe wskaźniki, takie jak licz-
ba, żywotność plemników czy 
ich morfologia. Pojawiają się 
metody diagnostyczne, pozwa-
lające na ewaluację jakości nasie-
nia, w tym fragmentacji DNA 
czy dojrzałości plemników. 

Czyli wiemy coraz więcej...
Tak. Warto jednak wziąć pod 
uwagę, że choć niektóre prace 
naukowe wskazują na to, iż męż-
czyźni są mniej płodni, nie moż-
na jednoznacznie potwierdzić 
spadku jakości męskiego nasie-
nia na przestrzeni ostatnich lat. 
Trudno jest bowiem porówny-
wać wyniki badań sprzed kilku-
dziesięciu czy kilkunastu lat, 
z aktualnymi. Stosowane są nowe 
metody i aparatura. 

Zmiany zachodzą nie tylko 
na poziomie technologicznym, 
ale także w zakresie informacji, 
jakie możemy uzyskać. 
Kolejnym czynnikiem, który 
może podważać uzyskiwane 
wyniki badań, jest fakt, że nasie-
nie do analizy oddają głównie 
mężczyźni, którzy mają lub mie-
li problemy z płodnością.

Co psuje męskie nasienie?
Wśród czynników, które mogą 
niekorzystnie na nie wpływać, 
wymienia się infekcje, styl życia 
i przewlekły stres, a także brak 
aktywności fizycznej, otyłość 
czy nieodpowiednią dietę. Istot-
ny w tym kontekście jest rów-
nież znaczący wzrost zanieczysz-
czenia powietrza na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Nie bez znaczenia pozostaje też 
wiek panów decydujących się 
na potomstwo – badania wska-
zują, że ryzyko wystąpienia cho-
rób genetycznych u dzieci, któ-
re mają starszych ojców, rośnie.
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Nasiona chia daje szałwia hiszpańska (Salvia hispa-
nica), należąca do tej samej rodziny co mięta i meli-
sa. Pochodzi z Ameryki Południowej. Doskonale 

znali ją już Majowie i Aztekowie, którzy przed długim i for-
sownym marszem posilali się zazwyczaj tymi właśnie 
ziarenkami. Nie zadziwia więc fakt, że w ich języku „chia” 
oznacza „siła”. Co sprawia, że te niepozorne nasionka są 
tak cenne dla zdrowia? 

WSPOMAGAJĄ SERCE 
Odpowiednia proporcja kwasów omega-3 do omega-6 korzyst-
nie wpływa na układ sercowo-naczyniowy. Sprzyja też łago-
dzeniu stanów zapalnych, obniża ciśnienie tętnicze krwi 
i poziom złego cholesterolu. 
Z kolei przeciwutleniacze pomagają wygasić stres oksyda-
cyjny. Wszystko to powoduje, że ryzyko miażdżycy czy zawa-
łu jest znacznie ograniczone.

ZAPOBIEGAJĄ CUKRZYCY
Dieta, w której nie brakuje kwasu alfa-linolenowego oraz 
błonnika, może zatrzymać zaburzenia metaboliczne (zwłasz-
cza lipidowe) oraz wrażliwość na insulinę. 
Dzięki żelującym właściwościom chia cukry są uwalniane do 
krwi znacznie wolniej, co ogranicza ryzyko skoków poziomu 
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medycyna naturalna

glukozy i rozwinięcia się nadwrażliwości na insulinę. Codzien-
ne spożywanie nasionek chia obniża stężenie insuliny we krwi. 

DZIAŁAJĄ ANTYNOWOTWOROWO
Badania wykazują, że kwas alfa-liponowy (ALA) jest sku-
teczny w zwalczaniu komórek raka piersi oraz raka szyjki 
macicy. Przy okazji nie szkodzi on zdrowym komórkom. 
Dlatego dieta bogata w chia jest polecana paniom w okresie 
menopauzy, u których ryzyko rozwinięcia nowotworów jest 
większe. Zwłaszcza że nasiona te zawierają także kwasy ome-
ga-3. One też nie dopuszczają do rozwoju groźnych komó-
rek, zwłaszcza tych, które wywołują raka sutka.

DODAJĄ ENERGII
Dlatego znalazły stałe miejsce w diecie sportowców, a także 
osób, które lubią biegać. Doceniają to, że kiedy zje się posi-
łek z nasionami chia przed treningiem, zwiększa się wytrzy-
małość i energii wystarcza na dłużej. 
Jest to możliwe dzięki temu, że chia zawierają dużo zdro-
wych tłuszczów, a mało rozpuszczalnych cukrów. Ziarenka 
chłoną wodę, mogą nawet dziesięciokrotnie zwiększyć swo-
ją objętość, dlatego gdy znajdą się w przewodzie pokarmo-
wym, mogą dłużej utrzymać dobre nawilżenie tkanek, 
co chroni je przed odwodnieniem.

MOGĄ
WIĘCEJ

MAŁE OPÓŹNIAJĄ STARZENIE SKÓRY
Coraz więcej mówi się o tym, że nie tylko kosmetyki i zabie-
gi medycyny estetycznej mogą spowolnić powstawanie 
zmarszczek. Naszym sprzymierzeńcem jest też dieta – boga-
ta w produkty, które zawierają antyoksydanty. Właśnie one 
powstrzymują niekorzystne działanie wolnych rodników. 
Gdzie ich szukać? Znajdują się m.in. w nasionach chia.

WZMACNIAJĄ KOŚCI I ZĘBY 
Ziarenka zawierają dobrze przyswajalny wapń (631 mg 
na 100 g). Warto to docenić, bo produkty roślinne z reguły 
zawierają go mniej. W chia jest także bor, który dobrze dzia-
ła na kości. Dieta bogata w chia służy również zębom. Wapń, 
fosfor, witamina A i cynk mają na nie korzystny wpływ.

SĄ ŹRÓDŁEM BIAŁKA 
To szczególnie ważne dla osób, które nie jedzą mięsa. Nasio-
na chia zawierają około 20 proc. łatwo przyswajalnego biał-
ka rozpuszczalnego w wodzie. 

POMAGAJĄ PRZY ODCHUDZANIU 
Zawierają mnóstwo błonnika (34,4 g na 100 g) i to w czystej 
postaci. Wspiera on trawienie, reguluje pracę jelit. Dzięki 
temu, że nasiona pęcznieją w wodzie, zapewniają uczucie 
sytości na długo. To najlepszy sposób, by wytrwać do kolej-
nego posiłku i nie skusić się na kaloryczną przekąskę. ◆

Szturmem wdarły się 
do dietetyki i zdobyły pozycję 

superfoods. Nic dziwnego. 
Możesz dodawać je do koktajlu, 

chleba, ciasta czy puddingu. 
A wszystko z korzyścią 

dla zdrowia.
/ TEKST Dorota Gepert

3 X JAK

• Jak je jeść? Nie mają smaku, dlatego można je komponować 
z różnymi daniami, np. puddingiem z mleka roślinnego lub jogurtu. 

Chia to także dobry dodatek do owsianki, jaglanki czy koktajlu. 
Sprawdza się też w wypiekach, sałatkach, sosach. Aby otrzymać 

mocno nawadniający napój, wystarczy zalać je gorącą wodą. 

• Jak wybierać? Mogą być białe lub czarne, często sprzedawane 
są mieszanki. Warto kupować je w sklepach ze zdrową żywnością.

• Jak przechowywać? To produkt naturalny, zawiera dużo 
przeciwutleniaczy. Można go przechowywać nawet do czterech lat  

– szczelnie zamknięty w ciemnym, chłodnym miejscu.

~
Dieta bogata w chia 

jest szczególnie polecana paniom 
w okresie menopauzy 

~
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Tłuszcze (lipidy) biorą udział w budowie komórek, 
wchodzą w skład płynów ustrojowych, chronią przed 
nadmiernym wychłodzeniem. Dlatego muszą być 

dostarczane organizmowi już od najmłodszych lat. Trzeba 
jednak wiedzieć, jakie wybierać do czego, bo tłuszcz tłusz-
czowi nierówny. 

NA KANAPKĘ
– Masło jest najłatwiej trawionym i najlepiej przyswajalnym 
tłuszczem pochodzenia zwierzęcego. A to dlatego, że zawie-
ra krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, których tłuszcz 
mleczny jest w zasadzie jedynym naturalnym źródłem 
– mówi prof. Wojciech Kolanowski, dietetyk. – Z tego powo-

ODCZARUJ

LIPIDY
du zalecane jest rekonwalescentom, którzy mają kłopoty 
z trawieniem, cierpiącym na dolegliwości przewodu pokar-
mowego oraz osobom w podeszłym wieku, u których poja-
wiają się problemy z trawieniem. Nie może go zabraknąć 
również w diecie dzieci do 3. roku życia. Zawiera bowiem 
dużo cholesterolu – niezbędnego do budowy rozwijającego 
się układu nerwowego, witaminy A – ważnej dla wzroku, 
oraz witaminy D, której zawdzięczamy zdrowe zęby i kości. 
A co z margarynami? Produkowane są z olejów roślinnych. 
Zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, głównie omega-3 
i omega-6, które dobrze działają na układ krwionośny, oraz 
witaminę E. Nie zawierają cholesterolu. Z tego powodu 
są potencjalnie dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy mają 
problemy z układem krążenia czy dbają o linię. 
– Zalecałbym jednak ostrożne ich stosowanie. W pirami-
dzie zdrowego żywienia nie ma wzmianki na temat marga-
ryn. Polecane są jedynie oliwa z oliwek i olej rzepakowy. 
Można by z tego wnioskować, że powinniśmy starać się nie 
smarować kanapek żadnym tłuszczem. Pomoże nam to ogra-
niczyć jego ilość w diecie, a także zminimalizować ryzyko 
otyłości, bo bez masła czy margaryny chleb już tak łatwo 
nam nie wchodzi – podsumowuje ekspert. 
I dodaje: – Zasada ta nie dotyczy dzieci. Im nie zalecałbym 
żadnych margaryn, bo są to nienaturalne tłuszcze, podda-
ne procesom chemicznym i enzymatycznym, przez co mogą 
zawierać niekorzystne dla zdrowia izomery trans. 

NA PATELNIĘ
Z tłuszczami do smażenia sprawa też nie jest prosta. Z jed-
nej strony kotlet, warzywa czy naleśniki mają się ładnie zaru-
mienić. Z drugiej – zawierać jak najmniej substancji szko-
dliwych dla zdrowia. Najlepiej smaży się na tłuszczach 

Samo słowo „tłuszcze” zwykle 
odstrasza, choć nie powinno. 

Składniki te są bowiem 
niezbędne dla zdrowia. 

Stanowią główne źródło energii 
i pozwalają ją gromadzić. 
A to jeszcze nie wszystko.

/ TEKST Barbara Acher-Chanda

BYLE NIE ZA TŁUSTO

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia tłuszcze mają 
nam dostarczać 15–30 proc. energii dziennie. I to głównie roślinne. 

Natomiast te pochodzenia zwierzęcego powinny stanowić  
nie więcej niż 10 proc. tej ilości.

~
Odrobina tłuszczu dodana do warzyw 

nie tylko poprawia smak potrawy, 

ale i zwiększa przyswajalność 
zawartych w niej witamin A, E, D, K. 

~

 →

POLECAMY

 –
 r

e
k

o
m

e
n

d
o

w
a

n
a

 c
e

n
a

 d
e

ta
li

c
z

n
a

 P
ro

d
u

ce
n

ta
 w

 w
y

b
r

a
n

y
c

h
 A

p
te

k
a

c
h

; 
 –

 ś
re

d
n

ia
 c

e
n

a
 r

y
n

k
o

w
a



26 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2017

zdrowie

zwierzęcych. Są odporne na działanie wysokich temperatur, 
nie tracą właściwości odżywczych tak łatwo jak oleje roślin-
ne. Nie rozpadają się też na szkodliwe związki podczas dłu-
gotrwałego smażenia. Ich duży minus to fakt, że zawierają 
głównie nasycone kwasy tłuszczowe, które źle wpływają na 
układ krążenia. Dlatego w diecie lepiej ich unikać.
Z kolei oleje roślinne zbudowane są z kwasów tłuszczowych 
nienasyconych, które łatwo się utleniają i rozpadają pod 
wpływem podgrzewania. Zwłaszcza te, które mają wysoką 
zawartość omega-3 i omega-6. 
Dlatego jeśli już musisz smażyć i nie chcesz zaszkodzić ser-
cu, stosuj oleje roślinne zawierające jak najwięcej kwasów 
tłuszczowych jednonienasyconych, a mniej wielonienasyco-
nych, czyli rafinowane oliwę z oliwek lub olej rzepakowy. 

DO WYPIEKÓW
– Tłuszcz w cieście nie jest poddawany tak wysokiej tempe-
raturze jak podczas smażenia. Choć w piekarniku wynosi 
ona około 200 st. C, w środku masy jest niższa, około 60–70 st. C 
– tłumaczy prof. Kolanowski. Oznacza to, że do przygoto-
wywania słodkości spokojnie możesz użyć masła. Niestety, 
nie przy każdym cieście. 
Zdaniem eksperta jest to smaczniejszy i zdrowszy wybór, 
gdy pieczemy baby drożdżowe, piaskowe, a nawet ciasta fran-
cuskiego. Szykując kruchy spód pod mazurek, sernik czy 
ciasto ze śliwkami, lepiej użyć margaryny, która zapewni im 
kruchość. Ewentualnie sięgnąć po smalec. Pod warunkiem 
jednak, że takie wypieki przygotowujesz okazjonalnie, a nie 
jako codzienny deser. 
Jeśli receptura na to pozwala, dodawaj do ciasta oleju rze-
pakowego. Ma neutralny smak i będzie najzdrowszą z opcji. 

DO SAŁATKI
Najlepsze do stosowania na zimno są oleje nierafinowane. 
Godny polecenia jest ten wyciskany z lnu, bo zawiera 
50 proc. kwasów tłuszczowych omega-3, których mamy czę-
sto zbyt mało w diecie. Warto też sięgać po coraz łatwiej 
dostępne oleje z czarnuszki, orzechów czy konopny. 
To nie tylko dodatki aromatyczne. W odróżnieniu od ole-
jów rafinowanych, zawierają też cenne dla nas chlorofile, 
karotenoidy, polifenole i naturalne witaminy. ◆

• Olej rafinowany – czyszczony chemicznie i fizycznie 
w wysokiej temperaturze. Dzięki temu jest bardziej 

stabilny, czyli bardziej odporny na działanie 
wysokich temperatur i nie utlenia się tak łatwo pod 
wpływem światła jak olej nierafinowany. Dlatego 

można go dłużej przechowywać. Niestety, w procesie 
rafinacji traci cenne utleniacze i składniki mineralne. 

• Olej tłoczony na zimno, nieoczyszczony 
– otrzymywany z roślin w temperaturze ok. 50 st. 
C. Jest bogaty w witaminy i składniki mineralne, 

ma smak i aromat charakterystyczny dla produktów, 
z których został wykonany. Nie nadaje się jednak 

do smażenia i nie jest stabilny. Dlatego należy 
przechowywać go w małych pojemnikach, z dala 
od światła, a po otwarciu jak najszybciej spożyć. 

• Tłuszcze trans – utwardzone oleje roślinne. 
Co prawda, dzięki temu można je dłużej 

przechowywać, ale mają szkodliwe działanie 
na zdrowie. Powodują podwyższanie „złej” frakcji 
cholesterolu, a obniżenie „dobrej”. Sprzyjają tyciu 

i zwiększają ryzyko nowotworów.

SŁOWNICZEK

NASZ EKSPERT
prof. Wojciech Kolanowski, 

dietetyk z Katedry Dietetyki i Oceny Żywności  
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

~
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Zanim Janek poszedł do żłobka, wszystko było dobrze. 
Choć nie karmiłam piersią, dziecko nie chorowało. Cza-
sem katar, nic więcej. Ale od momentu gdy został przed-

szkolakiem, wpadł w spiralę infekcji. Nie nadążałam z braniem 
wolnego z pracy – mówi Agnieszka z Bydgoszczy.

SKĄD TE CHORÓBSKA?
– Zacznijmy od tego, że nawet dzieci o wysokiej odporności 
nie da się ustrzec przed infekcjami i przeziębieniami – wyja-

śnia dr n. med. Hanna Suchanek, immunolog z Kliniki INVIC-
TA w Gdańsku. I dodaje: – Dzieje się tak dlatego, że zanim sys-
tem odpornościowy dziecka dojrzeje, mija około 12 lat, a przez 
ten czas bariera ochronna jego organizmu nie jest szczelna 
i wymaga wsparcia z zewnątrz. 
Noworodek i niemowlę chronione są przeciwciałami przeka-
zanymi przez matkę. Następną porcję „obrońców” dziecko 
otrzymuje, kiedy jest karmione naturalnie. Jednak mniej wię-
cej wtedy, kiedy kończy półtora roku, zmienia się sposób jego 

ODPORNOŚCIĄ?
CO Z TĄ

Niby wiesz, że układ immunologiczny człowieka potrzebuje około 
12 lat, by osiągnąć dojrzałość. Niby lekarze uspokajają, 

że 8-10 infekcji rocznie u kilkulatka to standard. A jednak… 
gdy twoja pociecha kolejny raz zamiast maszerować do przedszkola, 

zostaje w domu, zastanawiasz się – czy to normalne?
/ TEKST Anna Zarębska-Tutak
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NASZ EKSPERT
dr n. med. Hanna Suchanek, 

immunolog z Kliniki INVICTA w Gdańsku
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PRZEPIS NA ODPORNOŚĆ

Zmniejszenie masy ciała, umiarkowany, systematyczny wysiłek 
fizyczny, wyeliminowanie ekspozycji na dym tytoniowy 

oraz regularny i długi sen – to jak dotąd najskuteczniejszy 
„immunostymulator”, ograniczający ostre zakażenia w okresie 

intensywnego rozwoju dziecka.

~
Warto raz na jakiś czas wybrać się 
z pociechą w góry czy nad morze, 

gdzie panują korzystne warunki 
klimatyczne.

 ~

zdrowie

odżywiania, coraz częściej ma ono kontakt z innymi malucha-
mi, a przez to z wirusami i bakteriami. 
– Dlatego warto zadbać o kondycję układu immunolo-
gicznego młodego człowieka. Istotne jest zarówno prze-
strzeganie odpowiednio zbilansowanej diety, jak i codzien-
ny, regularny ruch na świeżym powietrzu. Są to czynniki, 
które jesteśmy w stanie wdrożyć od zaraz – mówi eks-
pert. – Dobrą praktyką, jeśli mamy takie możliwości, 
są regularne wyjazdy do miejscowości uzdrowiskowych, 
gdzie dzieci tego wymagające mogą skorzystać ze spe-
cjalnych zabiegów, np. inhalacji. Warto również raz 
na jakiś czas wybrać się z pociechą w góry czy nad morze, 
gdzie panują korzystne warunki klimatyczne – dodaje.

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA?
Agnieszka nie ukrywa, że wobec powtarzających się infekcji 
synka nie wahała się sięgnąć po różne preparaty. – Półka wprost 
ugina się od żelków i lizaków „na odporność”, syropów z wita-
minami, nie wspominając o tranie. Wypróbowałam już chyba 
wszystkie dostępne bez recepty specyfiki – podsumowuje. 

maluchów. – Wbrew pozorom działanie takie sprawia, że organizm dzie-
ci nie ma szans uodpornić się na drobnoustroje, bo ma z nimi ograniczo-
ny kontakt – wyjaśnia pani doktor.

WYBIERAJ MĄDRZE
Skoro więc dieta to jeden z prostszych sposobów na wzmocnienie odpor-
ności, dobrze jest znać zasady jej komponowania. 
– Warto zadbać o to, żeby w menu nie zabrakło minerałów, których źró-
dłem są przede wszystkim warzywa i owoce, a także np. kasze czy pełno-
ziarniste pieczywo – wyjaśnia immunolog. – Jak wynika z badań, nadmier-
ne spożywanie cukru może obniżać odporność nawet o 50 proc., skutkując 
m.in. niedoborem witamin, w tym tak ważnej witaminy B. Dlatego, zwłasz-
cza w pierwszym okresie życia dziecka, najlepiej wyeliminować z diety 
cukier i zastąpić go innymi, wartościowymi substancjami – dodaje.
Dr Hanna Suchanek podkreśla także, że lepiej jest unikać wysoko prze-
tworzonych, gotowych dań i produktów, które zawierają wiele niezdrowych 
dodatków: soli, węglowodanów czy konserwantów. Ich nadmierne spoży-
wanie może przyczynić się do obniżenia odporności. Zadbajmy również 
o odpowiednią ilość wody dostarczanej małemu organizmowi. 

A CO ZE SZCZEPIONKAMI?
Agnieszka nie ukrywa, że pytała lekarza rodzinnego o to, czy istnieją szcze-
pionki wzmacniające odporność dziecka. – Słyszałam o tzw. lizatach bak-
teryjnych, które zawierają wyizolowane, nieżywe bakterie, np. paciorkow-
ce lub gronkowce. Podaje się je doustnie i podobno zmniejszają podatność 
na najczęstsze infekcje, w tym nosa, uszu, gardła – mówi Agnieszka. – Nie 
usłyszałam jednak jednoznacznej opinii na ten temat. Nasz lekarz rodzin-
ny nie zdecydował się przepisać takiego leku – dodaje. 
Dr Suchanek przekonuje, że udowodnione działanie ochronne mają szcze-
pionki uwzględnione w tzw. kalendarzu szczepień. Dlatego realizacja tego 
programu jest najskuteczniejszym sposobem ochrony przed chorobą zakaź-
ną, zagrażającą dziecku w wieku rozwojowym. 
– Wszystkie inne „preparaty na odporność” nie mają potwierdzonej bada-
niami klinicznymi skuteczności. Podobnie jak tzw. szczepionki doustne, 
zawierające lizaty bakteryjne. Najpewniej wynika to z faktu, że zakażenia 
bakteryjne to tylko 15 proc. wśród ogółu ostrych zakażeń dróg oddecho-
wych – tłumaczy ekspert. I dodaje: – Udowodnione badaniami kliniczny-
mi działania immunostymulujące praktycznie ograniczają się do zdrowe-
go trybu życia oraz szczepień ochronnych. Zdrowy tryb życia – zmniejszenie 
masy ciała, umiarkowany, systematyczny wysiłek fizyczny, wyeliminowa-
nie ekspozycji dziecka na dym tytoniowy oraz regularny i długi sen – to jak 
dotąd najskuteczniejszy „immunostymulator”, ograniczający ostre zaka-
żenia w okresie intensywnego rozwoju – podsumowuje immunolog. ◆

Z czego mogą wynikać nawracające infekcje? 
W około 90 proc. przypadków przyczyną infekcji dróg odde-
chowych są wirusy, ale może się okazać, że infekcje takie 
wywołane są również przez bakterie. U dzieci w wieku przed-
szkolnym lub mających styczność ze starszym rodzeństwem 
rozpoznaje się średnio 8-10 infekcji w roku. Na ogół mają 
łagodny przebieg wymagają jedynie domowego leczenia. 
Zaniepokoić powinny objawy takie jak wysoka gorączka, 
której nie sposób zredukować poprzez okłady czy leki prze-
ciwgorączkowe, nasilona duszność czy nadmierna senność, 
a także utrudniony kontakt z dzieckiem – wtedy konieczna 
jest pilna konsultacja lekarska. 

Czym jest tzw. pierwotny niedobór odporności? 
Rodzice dziecka z częstymi ostrymi zakażeniami dróg odde-
chowych niekiedy twierdzą, że ich dziecko „nie ma wcale 
odporności”. Wywiad chorobowy i badanie przedmiotowe 
zazwyczaj pozwalają wykluczyć z dużym prawdopodobień-
stwem pierwotny niedobór odporności (PNO). To rzadka 
choroba, rozpoznawana u 1 na 10 tys. mieszkańców. Lekarz 
pierwszego kontaktu powinien zwrócić uwagę na występo-

wanie dwóch lub więcej objawów, które mogłyby wskazywać 
na PNO, a dziecko skierować do poradni immunologicznej. 
Wczesne rozpoznanie daje szanse na pełne wyleczenie. 

Czy faktycznie dzieci karmione piersią w późniejszym okre-
sie życia rzadziej zapadają na infekcje?
Rzeczywiście, pokarm matki, który jest kombinacją najlep-
szych składników, w tym budujących odporność, daje dziec-
ku wsparcie odpornościowe na całe lata. U dzieci karmionych 
piersią rzadziej stwierdza się infekcje przewodu pokarmowe-
go, dróg oddechowych czy moczowych. 
I tu znowu pojawia się problem szczepień, które zabezpiecza-
ją małe dziecko, w tym to karmione piersią, dwojako. Szcze-
pienie kobiety przed poczęciem, w ciąży (np. przeciw grypie) 
lub tuż po porodzie, stanowi ochronny kokon, przerywający 
transmisję zakażenia. Mama nie choruje, więc dziecko rów-
nież nie jest narażone na zachorowanie. Ponadto mama prze-
kazuje dziecku wraz z mlekiem gotowe przeciwciała odpor-
nościowe. W późniejszym okresie życia dzieci karmione piersią 
również są lepiej chronione przed infekcjami czy chorobami 
przewlekłymi, takimi jak cukrzyca bądź choroby serca.

Dr Hanna Suchanek przekonuje jednak, że żadne badania 
naukowe nie potwierdzają zasadności podawania dziecku pre-
paratów witaminowych w celu stymulacji odporności i zmniej-
szenia liczby zakażeń. 
– Podstawowym zaleceniem jest przestrzeganie zasad zdrowe-
go żywienia i zbilansowanej diety – m.in. bogatej w warzywa 
i owoce, kwasy omega-3, ziarna zbóż, a ubogiej w cukry proste 
i żywność wysoko przetworzoną – radzi nasz ekspert. I pod-
kreśla, że niektórzy rodzice przesadnie dbają o higienę swoich 
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C iąża udana to ciąża planowana – mawiają gine-
kolodzy. I choć czasem dziecko pojawia się 
na świecie wcześniej lub później, niż chcieliby 
rodzice, to rzeczywiście dobrze jest przygoto-
wać się do tego wyjątkowego stanu. 

DOBRY PLAN
Aby organizm był gotowy na ciążę, powinnaś być w dobrej 
formie fizycznej. Nie osiągniesz tego z dnia na dzień. Leka-
rze zalecają zmianę diety i wprowadzenie zdrowych nawy-
ków już na rok przed planowanym poczęciem. Nie chcesz 
tyle czekać? Daj sobie trzy miesiące. Jedz pięć razy w ciągu 
dnia, postaw na tłuste ryby, dobrej jakości mięso, rośliny 
strączkowe, nabiał, warzywa i owoce. Wypijaj 1,5 litra wody, 
ogranicz liczbę kaw, odstaw używki. I idź do lekarza. 

PIERWSZY KROK – BADANIA
Nawet jeśli regularnie odwiedzasz ginekologa, planując cią-
żę, umów się do niego na specjalną wizytę. Lekarz powinien 
zrobić USG przezpochwowe i badanie cytologiczne. Jeśli oka-
że się, że masz stan zapalny lub nadżerkę, będziesz miała czas 
na ich wyleczenie. Warto. Zdarza się, że grzybica czy bakte-

~
Możesz zajść  
w ciążę już 

w następnym cyklu 
po odstawieniu 

pigułek. Pierwsza 
miesiączka będzie 

krwawieniem 
z odstawienia, 

ale po niej może 
nastąpić owulacja 

i zapłodnienie.

DZIECKO
PROJEK T:

Podjęliście decyzję o ciąży? 
Cudownie! Teraz przygotuj się 

do nowego wyzwania.  
Oczyść umysł, wzmocnij ciało, 

zrób badania. Dzięki temu zyskasz 
doskonałą formę, a maluch będzie się 

zdrowo rozwijał.  
/ TEKST Karolina Zawadzka

ryjne zapalenie pochwy przebiega bezobjawowo. Infekcja może 
utrudniać poczęcie, a w razie zapłodnienia – szkodzić dziecku. 

ZBADAJ KREW
Nie pamiętasz, czy miałaś różyczkę lub masz w domu kota i boisz 
się toksoplazmozy? W ciąży obie te choroby są zagrożeniem dla 
dziecka. Poproś więc o skierowanie na badanie poziomu prze-
ciwciał różyczki i toksoplazmozy klasy IgG i IgM. Dzięki temu 
będzie wiadomo, czy już je przechodziłaś, czy nie. Jeśli tak, 
to dobrze. Przy wyniku negatywnym będziesz musiała szczegól-
nie zadbać o mycie rąk po kontakcie z kotem. Co do różyczki 
– możesz się zaszczepić. Odporność nabędziesz po miesiącu. 

ODWIEDŹ DENTYSTĘ
Próchnica i choroby dziąseł mogą prowadzić do poronień lub 
infekcji u dziecka. Dodatkowo leczenie zębów w czasie ciąży bywa 
trudne, bo nie można robić zdjęć RTG. Bywają też ograniczenia 
związane ze znieczuleniem. 

WSKOCZ NA WAGĘ
Zarówno niedowaga, jak i nadwaga działają niekorzystnie 
na płodność. Aby w cyklu pojawiła się owulacja, powinnaś mieć 
ok. 20 proc. tkanki tłuszczowej. Zbyt niska waga może hamować 
jajeczkowanie. Z kolei nadwaga sprzyja nadmiernej produkcji 
estrogenu, co może skutkoważ nieregularnymi cyklami. 
Jeśli musisz schudnąć, zrób rozsądnie. Nie stosuj drastycznych 
diet, aby nie pozbawiać się substancji odżywczych. Za to więcej 
się ruszaj. Dzięki temu nabierzesz sił i wzmocnisz odporność. 

CZAS NA KWAS
Co najmniej trzy miesiące przed planowanym poczęciem zacznij 
brać kwas foliowy, czyli witaminę B9. Zapobiega ona rzadkim, 
lecz poważnym wadom układu nerwowego dziecka. Minimalna 
dawka, którą powinnaś codziennie dostarczać organizmowi, 
to 0,4 mg. Włącz do posiłków szpinak, brokuły, brukselkę, faso-
lę i pomarańcze, a także masło orzechowe, chleb razowy i jaja. 

A ZATEM DO DZIEŁA
Kilka miesięcy przygotowań pozwoli ci poobserwować cykl mie-
sięczny i zachodzące podczas niego zmiany. Będziesz umiała 
interpretować sygnały zbliżającej się owulacji, na przykład przej-
rzysty i śliski śluz. Dzięki temu łatwiej ustalisz, kiedy zaszłaś 
w ciążę i kiedy wypadnie termin porodu. Powodzenia! ◆

WRZUĆ NA LUZ

Stres obniża płodność, zarówno kobiety, jak i mężczyzny, pomyśl 
zatem o urlopie. Najlepiej latem lub w jakimś ciepłym miejscu. 

Promieniowanie słoneczne zwiększa bowiem apetyt na seks 
i pozytywnie wpływa na płodność. Poza tym kto nie marzy 

o romantycznych spacerach po plaży?
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forma & fit forma & fit

~
Maska to podstawowe 

wyposażenie nurka. Wybierz 
model dokładnie dopasowany  

do kształtu twojej twarzy.

~

POD WODĘ!
HOP

Snujesz już wakacyjne plany? 
Podpowiadamy: nurkowanie 

to świetny sposób na spędzenie 
rodzinnego urlopu. 

Jak zorganizować go przy 
ograniczonym budżecie?  

To proste. 
/ TEKST Anna Dąbrowska

Nurkowanie można uprawiać na wielu poziomach: od mało 
zaawansowanego po bardzo specjalistyczne. Wszystko zale-
ży od tego, jakie masz chęci i budżet.

BEZ PRZYGOTOWANIA
Na zupełnie bazowym poziomie jest tzw. 
snorkowanie oraz freediving. Ich 
zaletą są bezpieczeństwo, dostęp-
ność i niska cena: podstawowy 
sprzęt kupisz za kilkadzie-
siąt złotych. Snorkeling 
(snorkowanie) polega 
na tym, że wyposażona 
w maskę i fajkę, pływasz 
sobie zwyczajnie, zaglą-
dając pod powierzch-
nię wody. W ten spo-
sób możesz podziwiać 
nie tylko tropikalne 
rafy i kolorowe stwo-
rzenia, ale także pol-
skie akweny i ryby. 
Ważne jest też, że tym 
rodzajem nurkowania 
mogą się cieszyć dzieci 
– pod opieką dorosłego. 
Jeżeli jesteś na wakacjach w cie-
płym rejonie świata, sprawdź, 
czy organizowane są podwodne 
wycieczki z przewodnikiem. Obejrze-
nie rafy z kimś, kto dobrze zna jej tajemni-
ce, będzie fascynujące i bezpieczne. 

Konsultacja: 
Ewa Drucis, instruktor nurkowania  

i szefowa Szkoły Nurkowania Jagna Blue

S I M P L I C  to połączenie sycącej przekąski i działania odchudzającego w pysznym, gęstym koktajlu.

SIMPLIC - CHUDNIJ DO SYTA:
• kontrolowanie wagi ciała • zmniejszenie apetytu • wspomaganie metabolizmu tłuszczów • zmniejszenie uczucia znużenia 

i zmęczenia • utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

SIMPLIC zawiera min.: białko serwatkowe, izolat białka soi, błonnik i witaminy.

Drugą formą podwodnego zwiedzania jest freediving. Jest 
bardziej wymagający od snorkowania, ponieważ polega 
na zanurzaniu się pod wodę na bezdechu (czyli przy wstrzy-
manym oddechu). Wymaga sporej uwagi. Chodzi o to, by się 

nie zagapić i nie zanurzyć zbyt głęboko. Dlatego 
najlepiej robić to w obecności instruktora. 

 
OPCJA 

ZAAWANSOWANA
Jeżeli ciągnie cię jeszcze głębiej, 

pomyśl o zrobieniu podstawo-
wego kursu nurkowego. 
Wtedy będziesz pływać 
w piance i z butlą. Tego nie 
nauczysz się sama, więc 
zapisz się na kurs. 
Jest kilka stopni wtajemni-
czenia. Podstawowy – Open 
Water Diver – pozwala nur-
kować do g łębokośc i 
18 metrów. Będziesz też 

uczestniczyć w zajęciach 
na basenie i wykładach. 

Możesz zapisać się na kurs już 
wiosną: jego zaletą będzie koniecz-

ność podjęcia aktywności fizycz-
nej poprzez regularne zajęcia w wodzie. 

Inną opcją jest skorzystanie z organizo-
wanych przez wiele firm wyjazdów w atrak-

cyjne miejsca, połączonych z kursami. 
Wybierając centrum nurkowe, kieruj się wykształceniem 

kadry – najważniejszy jest dobry instruktor. ◆

Nurkowanie staje się coraz bardziej popular-
ne. I nic dziwnego, bo to świetny rodzaj 
aktywności urlopowej. Bajkowe krajobrazy, 
odrobina emocji czy poczucie ogromnej 
wolności – wszystko znajdziesz pod wodą. 

Poza tym jest to sport uniwersalny: rafy koralowe można 
podziwiać z całą rodziną lub gronem znajomych. 
A jeśli potrzebujesz adrenaliny, możesz wybrać się na pod-
wodne safari, na którym do zwiedzania będą takie atrak-
cje, jak chociażby wraki zatopionych statków. Podpowia-
damy, jak zacząć nurkować i jak robić to bezpiecznie. 

DLACZEGO WARTO?
Jest wiele innych powodów, dla których warto rozważyć spę-
dzenie przynajmniej części urlopu pod wodą. Woda działa 
dobrze na ciało i na psychikę. Odpręża, relaksuje, ułatwia 
pozbywanie się napięć z mięśni. A widoki, jak z filmu „Gdzie 
jest Nemo?”. Będziecie mogli wracać do nich jeszcze długo 
po zakończeniu urlopu. Wiele osób po wspólnych wakacjach 
spędzonych w dużej mierze pod wodą zapewnia, że robienie 
tak miłej rzeczy razem poprawia rodzinne relacje.
Bardzo popularnym kierunkiem jest Egipt: infrastruktura 
nurkowa jest tam imponująca, a Morze Czerwone oferuje 
niesamowite przeżycia. W Polsce także można uprawiać ten 
sport: mamy zarówno ciekawe widoki na dnach akwenów, 
jak i wody przyjazne nurkom. 
Jeżeli na wakacje wyjeżdżasz tam, gdzie zwykle jest ciepło 
(oprócz Egiptu godne uwagi są m.in. Karaiby, Korsyka czy 
Kenia), sprawdź, czy w waszym ośrodku będzie możliwość 
wzięcia udziału w podwodnej wycieczce. Warto z tej moż-
liwości skorzystać.  

BIEGNIJ NA BASEN

Podstawowa umiejętność, która jest niezbędna 
do nurkowania, to pływanie. Nawet, żeby założyć 

zwykłą maskę i fajkę, trzeba pewnie czuć się 
w wodzie. Być w stanie płynąć w wybranym 

kierunku, przyspieszać, zwalniać, bez problemu 
pokonać dystans 200 metrów. Namawiamy do 

regularnych zajęć na basenie także dlatego, 
że pływanie jest po prostu zdrowe. Odchudza, 

poprawia kondycję, obniża ciśnienie i poziom stresu. 
Wspomaga leczenie kontuzji, a ponadto działa 

antydepresyjnie. Warunek jest jeden: na basenie 
systematycznie pływasz,  

CZY TO JEST BEZPIECZNE? 

Tak, pod warunkiem stosowania zasad i rozsądku. 
Z butlą nikt nie wpuści cię do wody bez przeszkolenia 
i bez instruktora. A snorkowanie wymaga rozsądku, 

spokoju i myślenia.

• Pamiętaj, NIGDY nie wchodź do wody po alkoholu. 
Nawet do płytkiej i nawet po kilku łykach piwa. 

Jeżeli jesteś z dziećmi, nie wolno pić wcale ani tobie, 
ani drugiemu opiekunowi umiejącemu pływać. 

Ceny szkoleń wahają się od 700 do 2-3 tys. PLN, 
w zależności od miejsca i zakresu. 

~

~
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uroda

Cera pełna blasku, gładka skóra 
i mocne, zdrowe włosy  – już dziś 
zadbaj o to, by pięknie przywitać 

wiosnę. Wystarczy kilka prostych, ale 
systematycznie powtarzanych zabiegów.  

/ TEKST Agata Kucucha

TWARZ
• Złuszczanie. Peeling usuwa martwe komórki, przywraca cerze 
blask, spłyca zmarszczki i ułatwia wchłanianie odżywczych 
z kosmetyków. Jeśli masz cerę tłustą, wybierz peeling drobno-
ziarnisty, a przy wrażliwej i naczynkowej – enzymatyczny.

• Odżywianie. Oczyszczoną peelingiem skórę warto zregene-
rować. W tym celu wybierz odpowiednią do swojej cery maskę 
i zastosuj na noc. Podobną funkcję pełni serum, ale ma lżejszą 
formułę niż maska i aplikuje się je pod krem na dzień lub na noc. 

• Nawilżanie. Tłusty lub półtłusty krem zamień na lekki i nawil-
żający. Zwróć uwagę na to, żeby kosmetyk dostosowany był do 
twojego wieku i potrzeb cery. Szukaj w nim takich substancji, 
jak: zestaw witamin C i E, kolagen, kwas hialuronowy, koen-
zym Q10 czy alantoina. Pamiętaj również o kremie pod oczy. 

• Rozświetlanie. Dodaj skórze blasku, używając podkładu, 
pudru czy rozświetlacza z połyskującymi drobinkami. A jeśli 
twoja cera jest blada, stosuj brązujący krem. 

CIAŁO
• Wygładzanie. Jeśli na skórze zalega warstwa martwego 
naskórka, trzeba się jej pozbyć. Do wyboru masz peelingi sol-
ne, cukrowe, roślinne. Nanosi się je na umytą, nieosuszoną 
skórę, masuje przez ok. 15 minut i spłukuje. Ten zabieg nale-
ży powtarzać raz w tygodniu. Innym rozwiązaniem są złusz-
czające środki do mycia. Nie zawierają tak dużo substancji 
ściernych, jak typowe peelingi, a sam zabieg trwa tyle, co mycie. 

• Ujędrnianie. Podczas kąpieli masuj ciało szorstką rękawicą. 
Po osuszeniu sięgnij po odżywczy preparat, najlepiej ujędrnia-
jący. Wcieraj go mocno, szczególnie w okolicy pośladków, ud 
oraz brzucha, w których lubi zbierać się tłuszczyk. Na kondycję 
skóry dobrze działa również prysznic polegający na naprzemiennym 
polewaniu się raz ciepłym, raz chłodnym strumieniem. Pamię-
taj też, jak ważny jest ruch. Zacznij regularnie chodzić na basen, 
zapisz się na fitness, a przynajmniej kilka razy w tygodniu wybierz 
się na 30-minutowy spacer w szybkim tempie. Warto. 

WŁOSY
• Szybka pomoc. Zniszczonym włosom sam szampon nie 
pomoże, niezbędne są odżywki, które należy stosować po 
każdym myciu. Co ważne, kosmetyk ten – tak jak i szampon 
– musi być dopasowany do rodzaju włosów. Jeśli twoje kosmy-
ki bardzo się przetłuszczają, nakładaj odżywkę kilka centy-
metrów od nasady. Przynajmniej raz w tygodniu stosuj rege-
neracyjną i nawilżającą maskę na dłoń. Wetrzyj ją we włosy 
i pozostaw na czas, jaki zaleca producent. 

• Dobre nawyki. Myjąc lub wycierając włosy, rób to delikat-
nie, bo wiele uszkodzeń powstaje mechanicznie. Innym błę-
dem jest stylizacja mokrych jeszcze kosmyków lokosuszarką 
czy prostownicą – wyjątkiem są modele przeznaczone 
do układania włosów wilgotnych. Zresztą najlepiej suszyć 
je chłodniejszym powietrzem. Dobrze też, aby rytuałem stał 
się masaż skóry głowy, który pobudzając krążenie krwi, dotle-
nia cebulki, a dodatkowo relaksuje. ◆

AKCJA
REGENERACJA

POLECAMY
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Realizując program wiosennej odnowy, uzbrój się 
w cierpliwość, bo nawet najstaranniej przeprowa-
dzone zabiegi kosmetyczne, z użyciem najlepszych 
preparatów, w jeden dzień nie przyniosą spektaku-
larnych rezultatów. 

POLECAMY
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GDY DO UZDROWISKA
KIERUJĄ NAS... 

OTYŁOŚĆ I CUKRZYCA
Dla osób, które mają nadmiar kilogramów lub podwyższony poziom 

glukozy we krwi, albo jedno i drugie, pobyt w sanatorium jest okazją 
do zrzucenia nadwagi i wyrównania cukrzycy. Uzdrowisk, które mogą 

w tym pomóc, jest sporo. Oto niektóre z nich. / TEKST Lidia Butowska

Cukrzyca to – według ONZ – epidemia XXI 
wieku. Znajduje się na liście 10 najistotniej-
szych problemów zdrowotnych prowadzących 
do niepełnosprawności. Dlatego najważniej-
szym celem jej leczenia jest zapobieganie roz-

wojowi przewlekłych powikłań, których konsekwencje 
mogą być bardzo poważne. 
Liczba chorych rośnie lawinowo, i to nie tylko w naszym 
kraju, ponieważ coraz więcej osób prowadzi niezdrowy 
tryb życia, co jest częstą przyczyną nadwagi i otyłości. 

1. KUDOWA-ZDRÓJ ma bogatą ofertę leczniczą, zaprasza także osoby z otyłością.  
2. ŚWIERADÓW-ZDRÓJ dysponuje pięknym położeniem oraz rzadkimi wodami mineralnymi z dodatkiem radonu. 

3. POLAŃCZYK będzie dobrym wyborem dla osób ceniących ciszę i uroki przyrody.  
4. SZCZAWNO-ZDRÓJ zdobią dwa parki oraz liczne zieleńce rozsiane po całym mieście. 

~
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podróżepodróże

Wyjazd do sanatorium jest więc szansą, aby poprawić para-
metry zdrowotne i po powrocie do domu zadbać o siebie 
bardziej niż dotychczas. 

CIECHOCINEK
Miasto-ogród, które od lat cieszy się ogromną popularno-
ścią wśród kuracjuszy. Bogata oferta tego kujawskiego uzdro-
wiska sprawia, że odpowiedni program leczniczy znajdą tutaj 
także diabetycy oraz osoby chcące zrzucić dodatkowe kilo-
gramy bez efektu jo-jo. Pomogą w tym niskokaloryczne posił-

1. 2. 3.

ki, edukacja żywieniowa oraz zwiększona aktywność fizycz-
na – od nordic walking po aqua aerobic. W Ciechocinku 
prowadzone są również specjalne turnusy dla dzieci wyma-
gających odchudzenia. 

KOŁOBRZEG
Idealne miejsce na leczenie, wypoczynek i poznawanie atrak-
cji turystycznych. Kurort ten ma niezwykłą historię. Rangę 
uzdrowiska pierwszej kategorii otrzymał już w 1911 roku. 
W latach międzywojennych zyskał miano Perły Bałtyku. 
Przyjeżdżano tu z własną służbą i krowami, a podglądanie 
pań na plaży było karane. 
Uzdrowisko należy do największych w Polsce, ma do zaofe-
rowania szereg sanatoriów oraz obiektów szpitalno-uzdro-
wiskowych i przyrodoleczniczych należących do różnych 
właścicieli. Jednorazowo może przyjąć 7 tys. gości. 

KRASNOBRÓD
Czyste powietrze i atrakcyjna lokalizacja w otulinie Roz-
toczańskiego Parku Narodowego, w dolinie rzeki Wieprz, 
to tylko niektóre atuty ośrodka. Tutejsze sanatorium reha-
bilitacyjne mieści się w pochodzącym z XVI wieku Pała-
cu Leszczyńskich, a w profilu leczniczym ma także lecze-
nie otyłości u dzieci i dorosłych. 

WARTO WIEDZIEĆ

U osób, które mają nadwagę lub otyłość,  
prawdopodobieństwo zachorowania na cukrzycę typu II  

jest większe niż u ludzi szczupłych. 

Aby sprawdzić, czy jesteś w grupie ryzyka, oblicz swój 
wskaźnik BMI (z ang. Body Mass Index), czyli podziel masę 
ciała (w kilogramach) przez wzrost (w metrach) podniesiony 
do kwadratu. Wynik wyższy niż 25 oznacza nadwagę. Wtedy 

warto rozpocząć odchudzanie.

4.

 →
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PRAWO I MEDYCYNA

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej  

finansowanych ze środków publicznych,  
świadczeniobiorca korzystający  

z leczenia uzdrowiskowego  
w sanatorium uzdrowiskowym  
ponosi częściową odpłatność  

za wyżywienie i zakwaterowanie.

Pacjenci korzystający z leczenia  
uzdrowiskowego w ramach NFZ  

nie mogą wnosić wyższych dopłat  
niż te wynikające z Rozporządzenia  

Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r.  
w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Więcej informacji  
o leczeniu uzdrowiskowym,  

w tym listę polskich  
uzdrowisk i sanatoriów,  

zasady odpłatności za pobyt i leczenie  
oraz przeglądarkę skierowań,  

znajdziesz na stronie  
Narodowego Funduszu Zdrowia:  

www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/leczenie-uzdrowiskowe1.

Powyższe informacje umieszczone są  
w zakładce „Dla Pacjenta”. Szczegóły znajdziesz w części  

„Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska”. 

~
Vademecum kuracjusza

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje osobom ubezpieczonym nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Skierowanie może 
wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład lekarz pierwszego kontaktu, specjalista lub lekarz ze szpitala. 

Wypełniony formularz wysyła on następnie do wojewódzkiego oddziału NFZ. Do skierowania muszą być dołączone 
aktualne wyniki badań i opis zdjęcia rentgenowskiego (ważne dwa lata).

Służą temu m.in. zabiegi fizjoterapii oraz spacery z kij-
kami po malowiczej okolicy pod okiem instruktora. 
A ponadto do dyspozycji kuracjuszy są m.in. ziołowe 
kąpiele odchudzające, borowinowy detoks oraz masaże. 

POŁCZYN-ZDRÓJ
Kuracjusze przybywający na leczenie otyłości w tym uzdro-
wisku na Pojezierzu Drawskim mogą liczyć na różnorodne 
masaże, baseny, aqua aerobic, ścieżkę rowerową i szlaki 
wędrowne. Na bazie oryginalnej borowiny połczyńskiej sto-
sowane są tu m.in. zabiegi odchudzające, regenerujące i nawil-
żające oraz modelujące sylwetkę. 
W każdym z czterech obiektów sanatoryjnych można korzy-
stać ze wszystkich oferowanych zabiegów, nie ma więc potrze-
by przemieszczania się między budynkami. 

POLAŃCZYK
Miejscowość ta może zachwycić już samą lokalizacją, kra-
jobrazem i łagodnym górskim mikroklimatem. Uzdrowi-
sko położone jest na zalesionym półwyspie wcinającym się 
głęboko w wody Jeziora Solińskiego. 
W sercu Bieszczad na gości uzdrowiska czeka baza sanato-
ryjno-wypoczynkowa z pakietem różnorodnych zabiegów 
leczniczych. Są wśród nich m.in. kąpiele solankowe i pereł-
kowe, a także masaże klasyczne i limfatyczne oraz fizyko-
terapia i hydroterapia. 
Warto też korzystać z licznych ścieżek spacerowych oraz 
zwiedzić malownicze cerkwie w Berezce i Górzance oraz prze-
jechać się oryginalną kolejką – Bieszczadzkim Expressem.

RABKA-ZDRÓJ 
Jedno z najbardziej znanych polskich uzdrowisk ma w ofer-
cie również leczenie cukrzycy i otyłości. Kuracjusze mogą 
korzystać m.in. z gimnastyki, masaży, hydromasaży, kąpie-
li oraz specjalnej diety i nauki zdrowego stylu życia. 
Oprócz szpitala i sanatorium dla dorosłych uzdrowisko dys-
ponuje analogicznymi placówkami dla dzieci (także w opcji 
z opiekunem) oraz zakładem przyrodoleczniczym, w któ-
rym prowadzone jest leczenie ambulatoryjne. Dzieci mogą 
równolegle z leczeniem realizować program szkolny 
na wszystkich poziomach. 

USTROŃ-ZDRÓJ
Ośrodek położony jest w malowniczej dolinie Wisły w Beski-
dzie Śląskim. Dysponuje kilkoma obiektami. 
Dla diabetyków oraz osób z otyłością przeznaczone jest sana-
torium i szpital uzdrowiskowy „Równica”. 

Oprócz szerokiej oferty terapeutycznej kuracjusze mają 
do dyspozycji udogodnienia architektoniczne (w tym 
także dla osób niepełnosprawnych) oraz bezprzewo-
dowy internet. ◆

~
Panorama USTRONIA z Polany Stokłosica  

w Beskidzie Śląskim, położonej na grzbiecie opadającym 
ze szczytu Wielkiej Czantorii.

podróże



Mniejsze czy większe – ich budowa jest 
taka sama. Bez względu na rozmiar 
piersi wymagają jednak szczególnej 
uwagi. Co możemy zrobić, aby pozo-
stały atrybutem kobiecości, a przestały 
być źródłem problemu?

Pomimo że coraz więcej uwagi poświęcamy prowadzeniu 
zdrowego trybu życia i byciu fit, świadomość kobiet w zakre-
sie ochrony piersi jest nadal niska. Trenujemy ciało, jedno-
cześnie zaniedbując biust.
Dlaczego dobry stanik sportowy to nie gadżet, ale niezbęd-
nik każdej nowoczesnej, aktywnej kobiety? Bo biust pod-
czas ćwiczeń podlega gwałtownym wstrząsom, więc utrzy-
manie go w ryzach wymaga porządnego wsparcia. Żadne 
półśrodki tu nie pomogą. I co ważne – niezależnie od tego, 
czy piersi są mniejsze, czy większe, ich potrzeby są jedna-
kowe. Wynika to z samej anatomii. 
Sprężystość biustu zależy w dużej mierze od kondycji wię-
zadeł Coopera, czyli skręconych włókien, przez które prze-
biega nerw. Ciągną się one od wnętrza gruczołu do sutka 
oraz od obojczyka w dół. Działają na zasadzie sprężynki 
i mają zdolność rozciągania się podczas ruchu nawet do 
około 20 cm! Nadwerężone częstymi wstrząsami, nieste-
ty nie wracają już do pierwotnej postaci, a zbyt mocno roz-
ciągnięte – pękają. Biust ulega wówczas deformacji i staje 
się po prostu obwisły.

RODZAJ ĆWICZEŃ 
NIE MA ZNACZENIA
Powinnyśmy być świadome uszkodzeń, na jakie narażone 
są nasze piersi podczas treningów, jeśli nie zapewnimy im 
odpowiedniej stabilizacji. Biust podskakuje nie tylko pod-
czas biegania, skoków na trampolinie, jazdy konnej czy 
zumby. Rodzaj ćwiczeń nie ma znaczenia. Dlatego warto 
przede wszystkim zainwestować w profesjonalny stanik 
sportowy. 
Jeśli zależy nam na utrzymaniu biustu w dobrej formie, top 
z gumką nie wystarczy. Także stanik głęboko wycięty, 
o wąskich ramiączkach czy wykonany z cienkiego materia-
łu absolutnie nie poradzi sobie z obciążeniami, jakim pod-
legają piersi podczas treningu.
Badania nad wpływem aktywności fizycznej na ruch piersi 
prowadzą od lat naukowcy z laboratorium biomechaniki 
(The Research Group in Breast Health) na Uniwersytecie 
w Portsmouth. Jak wykazali, z każdym krokiem piersi prze-
mieszczają się ok. 9 cm, a podczas biegania nawet do 15 cm. 
Poruszają się nie tylko w kierunku góra – dół, ale także 
na boki. Tor ich ruchu przypomina ósemkę. W czasie gdy 
nasze nogi pokonują dystans 1 km, biust przemieszcza się 
w granicach od 120 do 200 m! Przy 10 km wynik jest impo-
nujący i wynosi 1,2–2 km.
Natomiast badając ruch piersi podczas ćwiczeń podobnych 
do aqua aerobicu, tyle że wykonywanych na lądzie, stwierdzo-
no, że przy podskokach amplituda ruchu piersi w pionie wynosi 
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CZYLI FITNESS A PIERSI

~
TEKST Anna Trycz

Szacuje się, że ponad 50 proc. kobiet odczuwa ból piersi 
podczas uprawiania dowolnej aktywności fizycznej i aż 
70 proc. w przypadku gdy jest ona bardziej intensywna.

18,7 cm. Przy 50 podskokach przemieszczają się więc w sumie 
na odległość prawie 9 m! Dlatego tak ważne jest, by biusto-
nosz sportowy „przytulił” piersi do tułowia i unieruchomił 
je, ograniczając swobodę przemieszczania się.

KUPUJĄC BIUSTONOSZ, 
SPRAWDZAJMY DETALE
Aby stanik sportowy dobrze pełnił swoją funkcję, musi 
mieć właściwą konstrukcję, która zapewnia optymalne pod-
parcie piersi z każdej strony, a więc: wysoki przód, szerokie 
boki i odpowiednio elastyczną taśmę pod biustem. Bardzo 
ważna jest też tkanina. Powinna być mocna oraz oddycha-
jąca. Nic tak nie rozprasza podczas treningów jak mokry 
materiał i wilgoć na skórze, która może powodować podraż-
nienia i wysypki. Ważne jest też, aby stanik był bezszwowy. 
Te z fiszbinami mogą być przyczyną otarcia podczas inten-
sywnych ćwiczeń. Idealnie, aby miał szerokie ramiączka, 
które rozłożą nacisk i pomogą odciążyć mięśnie ramion. 
Pamiętajmy – stanik do zadań specjalnych powinien być cia-
śniejszy niż ten tradycyjny. Dlatego kupując biustonosz 
sportowy, sprawdzajmy detale.
I choć koszt dobrego stanika sportowego to wydatek wyż-
szy niż średnia cena fitnessowego karnetu, to jednak warto 
tę kwestię przemyśleć i zainwestować w ochronę i estetykę 

biustu. Wybór stanika sportowego jest tak samo ważny, 
jak wybór dobrych butów do joggingu.
O dobrym biustonoszu sportowym powinny pomyśleć tak-
że FITMAMY. Zarówno w czasie ciąży, jak i po porodzie 
kręgosłup i piersi zasługują na szczególną uwagę. Dbając 
o dobrą formę, nie zapominajmy więc o zapewnieniu im nie-
zbędnego i solidnego podparcia.
A co w przypadku asymetrii „aktywnych piersi”, która 
dotyczy aż 70 proc. kobiet? Jak zapewnić odpowiednie pod-
parcie obu piersiom, skoro większość staników ma jedna-
kowy rozmiar miseczek? Pomyślała o tym szwedzka marka 
YajLee, dostępna już na rynku polskim. Biustonosze spor-
towe YajLee mają specjalnie zaprojektowaną konstrukcję, 
która zapewnia mocne podtrzymanie obu piersiom. I są w roz-
sądnej cenie. Warto poszukać. 
Receptą na idealny związek kobiety ze sportem jest dobry sta-
nik sportowy, na który można liczyć w każdej sytuacji, który 
nie oprze się nawet bardzo dynamicznym wstrząsom. Potwier-
dzają to słowa Goldie Sayers, znakomitej brytyjskiej oszczep-
niczki: „Jeśli zapomniałabym stanika sportowego, po prostu 
nie wzięłabym udziału w zawodach. On jest integralnym ele-
mentem moich wyników”. Dlatego bez względu na rozmiar 
piersi i dyscyplinę, jaką uprawiacie, warto zaprzyjaźnić się 
z dobrym stanikiem sportowym! ◆



JEDZ Z GŁOWĄ

• Diety bardzo okrojone z węglowodanów prowadzą 
do spalania mięśni, spadku nastroju i funkcji 
poznawczych mózgu. Dlatego dobrze jest jeść wszystko, 
byle w umiarkowanych ilościach i o odpowiednich porach. 

• Produkty zbożowe warto wkomponować w śniadanie 
i obiad, owoce – na drugie śniadanie, a kolacja powinna 

składać się głównie z białka i warzyw.

• Najlepiej jeść pięć posiłków dziennie co trzy godziny. 
Nie dopuszczaj do sytuacji, w której nie masz czasu 
na jedzenie w ciągu dnia, a wieczorem nadrabiasz 
zaległości. Zawsze też zaczynaj dzień od śniadania. 

To ono hamuje późniejsze napady głodu. 

• Jedząc, nie spiesz się. Wstając od stołu, powinnaś 
odczuwać lekki niedosyt. Wybieraj mniejsze naczynia 
i staraj się kroić jedzenie na plasterki. Jeśli rozłożysz 
je na talerzu, będzie ci się wydawało, że zjadłaś więcej.

~
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Podejmujesz decyzję o redukcji wagi i przerzucasz 
się na ostry reżim żywieniowy. Jesteś dzielna, 
ale… W pewnym momencie pojawia się słodka 
pokusa, która sprawia, że powracasz do złych 
nawyków. Brzmi znajomo? No właśnie. 

Naukowcy w USA przyglądają się tym, którzy schudli 
na dobre. Udaje się to jednej piątej podejmujących wyzwa-
nie. 6 na 10 kobiet twierdzi, że to zachcianki jedzeniowe spra-
wiają, iż odchudzanie jest dla nich trudne, a jedna trzecia 
przyznaje, że dieta wywołuje u nich depresję.

JAK SKUTECZNIE ZRZUCIĆ WAGĘ? 
• Zmień myślenie. Długoterminowe cele, a takim właśnie 
jest odchudzanie, wymagają długodystansowej i intensyw-
nej motywacji. A ta zawsze zaczyna się w głowie. Z badań 
Joanny Smolińskiej, psychologa z SWPS w Warszawie, wyni-

RAZ NA ZAWSZE

89

Myślisz, że nie ma  
diety bez efektu jo-jo?  

Otóż jest.  
Możesz trwale zrzucić 

kilogramy, ale pod dwoma 
warunkami. Pierwszy 

to odpowiednia motywacja. 
Drugi bardzo cię zdziwi: 

musisz jeść!  
/ TEKST Karolina Zawadzka

ka, że osoby, które opowiadając o walce z nadwagą, mówią: 
„chcę" lub „mogę", zrzucają kilogramy skuteczniej niż te, 
które twierdzą: „muszę zacząć dietę” i od razu włączają bar-
dzo ostry reżim. 

• Zamiast tego: Mów „chcę schudnąć!”. Stosuj metodę małych 
kroków. Ustal, ile kilogramów chcesz zrzucić, i podziel tę 
wagę na kilka etapów. Dzięki temu twoja motywacja będzie 
wciąż pobudzana. To, co osiągniesz, zapisuj i zawieszaj 
w widocznym miejscu. Doceniaj sukcesy. Gdy dostrzegasz 
rezultaty, działasz z większym zaangażowaniem. 

• Zapomnij o dietach cud i głodówkach. Organizm czło-
wieka w sytuacji dużego ograniczenia kalorii zachowuje się, 
jak w stanie stresu. Wtedy chudnąc, tracisz proporcjonalnie 
więcej mięśni niż tłuszczu. O jedną piątą zwalnia przemia-
na materii, więc po zakończeniu diety szybko zaczniesz tyć. 

Zamiast tego: Nie trać więcej niż kilogram na tydzień. Poza 
tym ruszaj się. Bez aktywności fizycznej organizm ma ten-
dencję do spalania mięśni, a nie tłuszczu. Im więcej masz 
tkanki mięśniowej, tym lepszy metabolizm i szybsze chud-
nięcie. Spaceruj więc lub biegaj, najlepiej rano. To redukuje 
apetyt i odciąga myśli od jedzenia. Metabolizm jest o tej 
porze najwyższy, a ty pobudzając go ćwiczeniami, stymulu-
jesz organizm do szybszego spalania kalorii. ◆

psychologia

SCHUDNIJ

~
Czy wiesz, że…

w porcji tortu kryje 
się tyle kalorii, 

ile trzeba 
wypocić podczas 

półgodzinnej, 
szybkiej jazdy 
na rowerze?

sukcesu  
to dieta  
i ćwiczenia%
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~
Potrzeby w związku się zmieniają. 

Dlatego to, co na początku nas 
zachwyca, z czasem może irytować. 

~

WIĘCEJ POWIETRZA
TROCHĘ

Gdy wydaje ci się, że zaczynasz się dusić w związku, 
pomyśl, czy to tylko chwilowy spadek formy, czy faktycznie 

brakuje wam do siebie cierpliwości? 
Spróbuj rozwiązać ten problem.  

/ TEKST Anna Zarębska-Tutak

Każda para ma swoją historię, która często 
zaczyna się podobnie. Od poczucia, 
że szczęście zawsze będzie na wyciągnięcie 
ręki, po chwile, gdy zauważamy, że druga 
osoba ogranicza nasze życie. Czy to znaczy, 

że miłość się kończy? Niekoniecznie. Wiadomo jednak, 
że nie da się długo i szczęśliwie żyć bez poczucia wolności.

POSTAWIĆ GRANICE
– Męża poznałam na studiach. Michał był duszą towarzy-
stwa. Zanim mnie poznał, zdążył podbić damskie serca 
na polonistyce – wspomina 42-letnia Katarzyna z Łodzi. 
– Pobraliśmy się tuż po magisterium. Rok później urodziła 
się nam córka, potem druga. Ani się obejrzałam, jak zosta-
łam żoną i matką na cały etat – dodaje. 
Dom był zawsze pełen znajomych, rodziny, sąsiadów. Michał 
zatrudnił się w wydawnictwie książkowym, ona w szkole. 
Wiodło się im dobrze, do czasu aż w firmie męża zaczęły się 
redukcje. Stracił stałą pracę, przeszedł na umowę o dzieło, 
zarobki spadły. Wtedy zaczęło się między nimi coś psuć. 
Przedwczesny kryzys wieku średniego czy kryzys samca 
alfa? Katarzyna postanowiła to przeczekać. – Nie było łatwo, 
bo mąż stał się drażliwy i zaczepny. Rozumiałam go, ale nie 
godziłam się na to. Niemal z dnia na dzień przestaliśmy 
zapraszać znajomych. Chciałam wspierać męża, ale nie podo-
bało mi się, że nasz dom zaczyna przypominać twierdzę. 
W końcu powiedziałam: Masz problem, to zrób z tym coś. 
Może czas pomyśleć o wizycie u psychologa? Podziałało. 
Oprzytomniał i wziął się w garść. 
• Opinia psychologa: Budując związki, wybieramy osoby 
komplementarne, czyli takie, które odpowiedzą na nasze 
potrzeby. Każdy w związku robi tylko i aż tyle, na ile pozwa-
la mu druga strona. Najbardziej dramatyczne sytuacje doty-
czą związków toksycznych, ale warto mieć świadomość, 
że podobne mechanizmy działają w każdej relacji. 

NAGŁA ZMIANA
– Bartek był zawsze dość liberalny, jeśli chodzi o to, jak spę-
dzamy czas wolny. Lubił imprezować i nie miał nic przeciw-
ko temu, bym i ja spotykała się z koleżankami – opowiada 
28-letnia Marta, mieszkanka Poznania, od trzech miesięcy 
narzeczona. – Uważałam to za zdrowy układ. A przy oka-
zji byłam mu wdzięczna za wyrozumiałość. I dodaje: – Od czasu 
studiów byłyśmy zgraną paczką dziewczyn. Lubiłyśmy raz 
na kilka miesięcy wyrwać się gdzieś na weekend. W tygo-
dniu chodziłyśmy na aerobik, a raz w miesiącu do kina. 
Większość partnerów moich przyjaciółek nie podchodziła 
entuzjastycznie do tych babskich wypadów. Ja byłam chlub-
nym wyjątkiem.  →
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NASZ EKSPERT
Katarzyna Bogusz-Przybylska, psycholog. 

Prowadzi blog Babskie Tabu, gdzie inspiruje  
do wzmacniania poczucia własnej wartości i brania życia w swoje ręce. 

Dlaczego mówimy czasem, że brakuje nam powietrza 
w związku, że zaczynamy się w nim dusić?
Najlepiej nazwać to, co czuję w relacji z partnerem, wówczas 
wrażenie duszności będzie znacznie bardziej zrozumiałe. 
Warto w tym miejscu wspomnieć o teoriach odróżniających 
emocje od uczuć. Te drugie mają podłoże fizyczne. Tak więc 
jeśli uczucie duszności towarzyszy nam bardziej z poziomu 
fizycznego, można przypuszczać, że stoją za nim mniej przy-
jemne emocje. Pojawiają się one w związku z naszymi potrze-
bami. Gdy są one zaspokojone, czujemy spokój, radość. Nato-
miast gdy towarzyszą nam frustracja, smutek czy złość – może 
to oznaczać, że związek nie spełnia naszych oczekiwań 
z poziomu potrzeb.

Jak wyznaczać w związku granice dla swoich zaintereso-
wań, czasu wolnego, przyjaźni? 
Kobiety, z którymi pracuję, często mówią, że partnerzy ich 
nie wspierają, nie rozumieją, nie słuchają. Kiedy zaczynamy 
drążyć temat, okazuje się, że to one nie mówią o tym, czego 
oczekują. Liczą, że partner się tego domyśli. Tymczasem nikt 
z nas nie ma mocy czytania w myślach. 
Dlatego, aby wyznaczyć granice i dać szansę partnerowi 
na ich uszanowanie, trzeba o tych granicach mówić. Tym 
bardziej, że druga strona też ma swoje zainteresowania 
i potrzebę odpoczynku. Bez rozmowy nie ma szans na zro-
zumienie i wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących 
dla obojga.

A jak reagować na zazdrość ze strony partnera?
Nie ma uniwersalnej recepty. Są kobiety, dla których brak 
zazdrości jest jednoznaczny z brakiem miłości, oraz takie, 
które zazdrość uważają za brak zaufania. Nikt nie uczy nas, 
jak mówić o własnych emocjach, jak rozpoznawać potrzeby. 
Funkcjonujemy w świecie pełnym stereotypów, gdzie mówie-
nie o emocjach – szczególnie w przypadku mężczyzn – jest 
uznawane za cechę negatywną. 

Czy to się jakoś zmienia?
Kobiety coraz częściej czują potrzebę udoskonalania swojej 
komunikacji. Biorą udział w warsztatach rozwojowych, czy-
tają odpowiednie książki, szukają wiedzy i autorytetów. Są coraz 
bardziej świadome siebie i mają coraz więcej odwagi, żeby 
oprzeć się schematom czy oczekiwaniom otoczenia na rzecz 
życia w zgodzie z sobą. Coraz częściej dla kobiet bycie z męż-
czyzną nie jest już wyznacznikiem poczucia wartości. I choć 
bywa to trudne, rezygnują z byle jakiego związku, szukając 
relacji, w której będą mogły realizować siebie. 
Taka postawa powoduje, że mężczyźni stoją przed ogromnym 
wyzwaniem, bo standardy i przekonania, w jakich zostali 
wychowani, już nie wystarczają do zbudowania relacji, w któ-
rej i oni znajdą szczęście. Wierzę, że ten, kto poszerza świa-
domość siebie, ma większe szanse na stworzenie szczęśliwe-
go związku niż osoba, która po prostu powiela wzorce wyniesione 
z domu bez głębszej refleksji, czy taki wzór życia jest zbieżny 
z jej potrzebami, czy nie.

Do czasu. – Od zaręczyn Bartek zmienił podejście. Kiedy 
mówię mu, że umówiłam się na wieczór z koleżanką, coraz 
częściej słyszę: „Zostań w domu, spędzimy miło wieczór, 
wypożyczyłem film”. Albo: „Nigdzie nie idź. Już przygoto-
wałem kolację”. Zastanawiam się, czy to już pora na poważ-
ną rozmowę? Nie chcę zmieniać swojego życia tylko dlate-
go, że za kilka miesięcy wezmę ślub. 
• Opinia psychologa: Nic nie dzieje się bez powodu. Jeśli 
partner nagle zmienia podejście, najlepiej usiąść i zapytać, 
o co chodzi. Za zachowaniem mężczyzny może stać zarów-
no troska o bezpieczeństwo narzeczonej, jak i ref lek-
sja, że spędza z nią za mało czasu. Kobieta nie dowie się, jak 
jest naprawdę, dopóki o tym szczerze nie porozmawia. 

~
Coraz częściej bycie w związku 
z mężczyzną przestaje być dla 
kobiet wyznacznikiem własnej 
wartości. I choć bywa to trudne, 

rezygnują z tego, szukając 
relacji, w której będą mogły 

poczuć się sobą.

~

ODROBINA ZAZDROŚCI
Z Karoliną, 43-letnią menedżerką ze stolicy, spotykamy się 
w przerwie na lunch, bo po pracy zaraz wraca do domu. 
– Mąż nie lubi, gdy się spóźniam. Mówi, że się o mnie mar-
twi. Mieszkam za miastem, do domu wracam kolejką. Zapi-
sał mnie nawet na kurs krav magi, żebym umiała się obronić 
przed ewentualnym napastnikiem.
Karolina mówi, że przyzwyczaiła się już do tego, że mąż lubi 
wiedzieć, gdzie ona jest i co robi. – Ilekroć umawiałam się 
ze znajomą na kawę, dzwonił i dopytywał, gdzie jesteśmy. 
Na moje stanowcze próby perswazji odpowiadał, że to sil-
niejsze od niego. W końcu przestałam spotykać się ze zna-
jomymi, bo miałam już serdecznie dość ich ironicznych 
uśmiechów – wspomina Karolina. 
I dodaje, że już jej nawet tych spotkań nie brakuje. Nie mają 
z mężem dzieci, więc cały czas wolny spędzają razem. Mąż 
świetnie go zresztą organizuje – konie, kino, a ostatnio kurs 
japońskiego.
– Doskonale się razem bawimy – podsumowuje.
• Opinia psychologa: Każdy związek jest wypadkową 
tego, czego szukamy. Odpowiedzi na pytanie, gdzie leży gra-
nica, trzeba szukać w sobie i we własnych emocjach. Dopó-
ki jest nam w związku dobrze, warto z tego korzystać i cie-
szyć się. Trzeba jednak mieć świadomość, że nasze potrzeby 
się zmieniają. Dlatego to, co na początku nas zachwyca, 
po pewnym czasie może irytować. ◆

psychologia psychologia
POLECAMY
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praca i finansepraca i finanse

Z pewnością znasz wiele osób, którym praca 
zawodowa nie przynosi żadnej satysfakcji. 
Co więcej, męczą się strasznie i narzekają, ale 
nie robią zupełnie nic, żeby cokolwiek zmienić. 
Może i ty jesteś w tej grupie? Sprawdź, dlacze-

go zazwyczaj wygrywają ci, którzy nie boją się szukać 
nowych rozwiązań. 

NAJLEPSZA DECYZJA
Marta od zawsze miała predyspozycje matematyczne i talent 
do pomagania koleżankom i kolegom w zrozumieniu zawi-
łości królowej nauk. Po studiach podjęła pracę w jednej 
z wrocławskich podstawówek. – Wytrzymałam dwa lata, 
usiłując radzić sobie z fatalnym zachowaniem uczniów, nie-
realnymi zarządzeniami dyrekcji i pretensjami rodziców. 
Po urlopie macierzyńskim postanowiłam nadal wykonywać 
swój zawód, ale w innej formule – wspomina bohaterka.
Założyła firmę korepetytorską. Brat pomógł jej w przygoto-
waniu strony internetowej. We wrześniu zamieściła swoją 
ofertę na kilku miejskich portalach i już wkrótce pojawili 
się pierwsi uczniowie. – To była jedna z lepszych decyzji. 
Mogę wybierać, komu i na jakich zasadach udzielam kore-
petycji. A co najważniejsze, widzę efekty swojej pracy. 

ARTYSTYCZNA DUSZA
Dla uzdolnionej manualnie Doroty praca w urzędzie pocz-
towym w średniej wielkości mieście nie była szczytem marzeń, 
ale stała pensja okazała się zbyt poważnym argumentem, 
żeby szybko z niej zrezygnować. – Odkąd pamiętam, lubi-
łam mieć zadbane dłonie i ładne paznokcie. Na wizyty 
u kosmetyczki długo nie było mnie stać. Zaczęłam więc robić 
manikiur sama i nie pamiętam już nawet kiedy, zdałam sobie 
sprawę, że jestem w tym dobra – wspomina Dorota.
Wkrótce okazało się, że nie ma już potrzeby odwiedzać salo-
nu. – Koleżanka prowadząca studio urody namawiała mnie, 
żebym wreszcie zrobiła użytek ze swoich zdolności, ale malo-
wanie własnych dłoni, a utrzymywanie się z tego, to prze-
cież zupełnie co innego. Miałam spore obawy, czy to wszyst-
ko wypali – przyznaje. 
W podjęciu decyzji pomógł przypadek: restrukturyzacja fir-
my. Została bez pracy, ale z kilkumiesięczną odprawą. Część 
pieniędzy przeznaczyła na kurs stylizacji paznokci. Braku-
jącą kwotę uzyskała w formie bezzwrotnej pożyczki z urzę-
du pracy. Dorota przyznaje, że to dofinansowanie podzia-
łało na nią jak dodatkowa mobilizacja. – To już nie tylko 
kwestia moich marzeń czy ambicji, lecz także poważne zobo-
wiązanie – podsumowuje.

RODZINNA TRADYCJA
– Szycie mam chyba we krwi – śmieje się Aneta, która po kilku 
latach pracy w zawodzie pielęgniarki postanowiła otworzyć 
biznes… krawiecki. – Moi dziadkowie byli krawcami. Mie-
li zawsze mnóstwo ścinków materiałów, watoliny, futer i nici 
we wszystkich kolorach tęczy. Dla małej dziewczynki to był 
raj – wspomina. – Myślę, że to wszystko zachowało się w mojej 
podświadomści i tylko czekało, by się ujawnić – dodaje.
Jako nastolatka Aneta lubiła szydełkować, potrafiła też uszyć 
spódnicę według nieskomplikowanej formy. Nie brała jed-
nak pod uwagę, by był to jej sposób na zarabianie. 

~
To nie przypadek, że zazwyczaj 

wygrywają ci, którzy mają odwagę 
szukać nowych rozwiązań. 

~

COŚ SIĘ  
ZACZYNA

COŚ  SIĘ 
KOŃCZ Y,

Niechętnie myślimy o zmianie 
zawodu, bo to, co znane, daje 

poczucie bezpieczeństwa. Może 
jednak warto przypomnieć sobie, 

że aby odkryć nowe oceany, trzeba 
mieć odwagę stracić z oczu brzeg.  

/ TEKST Anna Zarębska-Tutak

– Moja mama i ciocia potrafią szyć, choć ani dla jednej, ani 
dla drugiej nie jest to źródło dochodu. Dlatego po skończe-
niu liceum poszłam do szkoły pielęgniarskiej. Jednak po pię-
ciu latach w służbie zdrowia musiałam zrezygnować. Los 
zrządził tak, że urodziłam dziecko, które wymagało więk-
szej niż standardowa opieki. Wtedy, jak z nieba, spadła mi 
koleżanka, która w spadku dostała trochę gotówki i chciała 
ją sensownie zainwestować. Założyłyśmy zakład krawiecki 
– opowiada Aneta.
Ich specjalnością są ubrania w rozmiarach XXL. Firma szyb-
ko stała się popularna w regionie. – Mamy tak wiele zamó-
wień, że czas realizacji wydłuża się niekiedy do kilku tygo-
dni. Ale jesteśmy elastyczne, szyjemy na miarę i uwzględniamy 
wszystkie prośby klientów. Jeśli więc mogę coś radzić począt-
kującym: poszukajcie swojej niszy, kierujcie się pasją, a suk-
ces prędzej czy poźniej nadejdzie. ◆

NASZ EKSPERT
Marzena Mańturz, 

doradca zawodowy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Czym zajmuje się Centrum?
Jest to sieć placówek oferująca 
usługi w zakresie poradnictwa 
zawodowego dla dorosłych. 
Działają przy wojewódzkich 
urzędach pracy. Nasi doradcy 
pomagają podjąć decyzję o zało-
żeniu własnej firmy, a także 
wspierają w poszukiwaniu pra-
cy i podpowiadają, jak rozwi-
jać swoje umiejętności.

Jak wyglądają konsultacje?
Osoby, które się do nas zgła-
szają, mogą skorzystać ze spo-
tkań indywidualnych z dorad-
cą zawodow y m, z  zajęć 
warsztatowych, konsultacji dro-
gą mailową, a wkrótce również 
poprzez Skype'a. 

Jakie tematy są poruszane 
na warsztatach?
Planujemy różne cykle, np.: 
„Pierwsze kroki we własnym 
biznesie”, „Negocjacje w biz-
nesie”, „Komunikacja interper-
sonalna”, „Pieniądze na start”, 
„Wzloty i upadki – jak radzić 
sobie ze stresem przy poszuki-
waniu pracy”. 

Czy trzeba za to płacić?
Nasze usługi są bezpłatne. Aby 
skorzystać z konsultacji indy-
widualnych, zajęć warsztato-
wych i spotkań informacyj-
nych, trzeba tylko zarezerwować 
termin. Zapraszamy do kon-
taktu pod adresem konsulta-
cje@wup.mazowsze.pl

POLECAMY
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kuchnia

WIELKIEJ
NOCY

Wędliny, pasztety, paschy, serniki, 
mazurki i jajka w wielu odsłonach… 

Polska Wielkanoc ma niezwykle 
bogatą tradycję kulinarną. 

Wybierz swój ulubiony smak.  

Tarta szpinakowa
• 2,5 szklanki mąki (400 g) • 100 ml wody  

• 3 łyżki oliwy • 1 kg rozdrobnionego szpinaku  
• 300 g sera ricotta lub twarogu • 100 g parmezanu  

• 8 jajek • 1 cebula • sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Z mąki, wody, soli i oliwy zagnieć ciasto. Masę zawiń w folię 
i włóż na godzinę do lodówki. Na patelni zeszklj posiekaną 
cebulę, dodaj szpinak i duś przez kilka minut. Ostudź farsz, 
dodaj dwa jajka, sery i przyprawy. Wymieszaj. Ciasto 
z lodówki podziel na dwie części w stosunku 2/3 i 1/3. 
Oba kawałki rozwałkuj na cienkie placki. Większym wyłóż 
dno formy do pieczenia, tak aby ciasto wystawało poza jej 
krawędzie. Przełóż farsz i zrób sześć głębokich dołków. 
W każdy z nich wbij jajko. Boki ciasta zawiń do środka, 
a wierzch przykryj drugim plackiem. Piecz w temperaturze 
190 st. C, aż ciasto dobrze się przyrumieni.

Jajka faszerowane
• 8 dużych jajek • 80 g wędzonego pstrąga  

• 1 łyżka posiekanego świeżego koperku • 50 g masła  
• 2 łyżki majonezu • sól • zmielony biały pieprz  

• kiełki do dekoracji

Jajka ugotuj na twardo. Gdy przestygną, przetnij je 
ostrym nożem na pół. Wyjmij żółtka, dodaj wędzonego 
pstrąga i rozetrzyj widelcem na gładką masę. Dorzuć 
drobno posiekany koperek, a następnie dopraw do smaku 
solą i pieprzem. Na końcu dodaj majonez i wymieszaj. 
Masę przełóż do skorupek z białkiem, lekko ją ugniatając. 
Udekoruj połówki jajek kiełkami i koperkiem. 

Babka cytrynowa
• 1 szklanka mąki pszennej • 3/4 szklanki brązowego cukru 

• 3/4 szklanki mąki orkiszowej • 4 jajka  
• 2 łyżki gęstego jogurtu lub maślanki • 200 g masła  

• sok i skórka z cytryny • 1 laska wanilii  
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Jajka utrzyj z cukrem na puszystą masę. Dodaj mąkę, proszek 
do pieczenia, zawartość laski wanilii oraz sok z cytryny. Masło 
rozpuść i wlewaj powoli do masy, ciągle miksując. Na końcu dodaj 
jogurt i startą skórkę z cytryny. Ciasto przełóż do natłuszczonej 
foremki i  piecz 45–50 minut w  temperaturze 180 st. C. 
Po wystudzeniu oprósz cukrem pudrem lub polej lukrem. 

kuchnia

Tradycyjna pascha
• 1 kg twarogu • 250 ml gęstego jogurtu • 6 żółtek  

• 220 g masła • 100 g cukru pudru • skórka z cytryny  
• 1 laska wanilii • orzechy i suszone owoce 

Miękkie masło utrzyj z cukrem pudrem i ziarenkami wyjętymi 
z laski wanilii. W trakcie ucierania dodawaj żółtka oraz startą 
skórkę z cytryny. Twaróg przepuść trzy razy przez maszynkę 
do mielenia, a następnie połącz z masą maślano-jajeczną, dodaj 
jogurt naturalny i wymieszaj. Dorzuć drobno posiekane orzechy 
oraz suszone owoce i ponownie wymieszaj. Przełóż do sitka 
wyłożonego gazą i wstaw na noc do lodówki, żeby odsączyć całość 
z nadmiaru wody. Rano pascha będzie gotowa.

SMAK
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MARIO PUZO

Dziesiąta  
aleja

Portret silnej i dumnej Włoszki, 
która w nadziei na lepsze życie 

porzuca ojczyznę, by z tysiącami 
innych emigrantów, jako 

poślubiona na odległość panna 
młoda, przybyć do Nowego 

Jorku. Gdy mąż ginie w wypadku, 
pozbawiona złudzeń wdowa 

z dwójką dzieci podejmuje kolejną 
dramatyczną decyzję.       

Wydawnictwo Albatros

KATARZYNA RYRYCH

Życie motyli
Opowieść o dojrzałej kobiecie, 
która dokonuje przełomowej 

zmiany w życiu. Gdy mąż Izydory 
odchodzi do innej, dorosły syn 

wyjeżdża za granicę, a praca 
księgowej nuży ją śmiertelnie, 

pięćdziesięcioletnia bohaterka nie 
poddaje się.  Najlepszym wyjściem 

wydaje się przeprowadzka 
na sielską prowincję. Ale ucieczka 

z miasta nie oznacza ucieczki 
od siebie.  

Wydawnictwo Literackie

ELVIRA BARYAKINA

Miłość w czasie rewolucji 
Pierwsza powieść serii „Burzliwa epoka”. Buenos Aires, 
maj 1917 r. Pochodzący z Rosji dziennikarz Klim Rogow 
dowiaduje się o śmierci ojca w Niżnym Nowogrodzie. 
Musi więc wrócić do ojczyzny, żeby załatwić sprawy 
spadkowe. Ta podróż zmieni jego życie. W Rosji, 
którą rządzą strach, przemoc oraz wszechobecna 
policja, poznaje Ninę. I chociaż logika podpowiada, 
że powinien jak najszybciej wracać do Argentyny, 
dla ukochanej kobiety pozostaje w kraju pogrążającym 
się w bolszewickim terrorze. 

Wydawnictwo Prószyński i S-ka

ZOFIA POSMYSZ

Wakacje nad Adriatykiem 
Historia niezwykłej przyjaźni zawartej w obozie 
koncentracyjnym. Bohaterki, Sekretarka i Ptaszka, 
poznały się w Oświęcimiu. Pierwsza – zaradna 
i odważna, za wszelką cenę starała się przetrwać.  
Druga – zrezygnowana i bezsilna, umarłaby, gdyby  
nie pomoc przyjaciółki. Kilkanaście lat po zakończeniu 
wojny Sekretarka nie potrafi uciec od wspomnień.  
Co z tego wynikło?     

Wydawnictwo Znak Literanova

ANDY JONES

Dwoje do pary 
Słodko-gorzka opowieść o miłości. Wystarczyło 19 dni, 
aby Ivy i Fisher poczuli, że są dla siebie stworzeni.  
Choć niewiele o sobie wiedzą, a ona jest od niego starsza 
o ponad dziewięć lat, zakochują się bez pamięci, wierząc, 
że pokonają wszystkie przeszkody.  
Czy jednak poradzą sobie z niespodziankami,  
które przygotował dla nich przewrotny los?       

Wydawnictwo Świat Książki

~
Ludzie są bezbronni wobec losu 

i własnych uczuć – twierdzi
 amerykański pisarz John Irving. 

Wydawać by się mogło, że już wszystko napisano o tym, jak wielkie znaczenie 
w życiu mają przyjaźń i miłość. Nic bardziej mylnego. Oto kilka powieści,  

których bohaterowie musieli zmierzyć się z własnymi słabościami 
albo wyzwaniami rzuconymi im przez biedę czy wojnę. I chociaż uczucia nie 
zawsze pomagały im odnieść zwycięstwo w tej nierównej walce, na pewno 

pozwoliły odkryć, do jakich poświęceń i czynów (także złych) są zdolni.     

K SI Ą Ż K I 

K
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Zapraszamy do zabawy z popularną krzyżówką typu Jolka.  
Pod diagramem podane są określenia. Trudność polega na tym,  

że trzeba odgadnąć położenie wpisywanych haseł. Wytęż umysł i baw się dobrze!

krzyżówka / JOLKA

• pocisk do oświetlania terenu • jest nim każdy z nas • objawia się silnym bólem głowy • ostra przyprawa lub sos dodawany do potraw 
meksykańskich • owad, który nie cieszy się sympatią ludzi • kwas acetylosalicylowy, środek przeciwbólowy i napotny • człowiek dotknięty 
obłędem, mający urojenia • organ administracji morskiej • analogia: sanatorium – kuracjusz, szpital – ? • dobry śmieszy wszystkich • człowiek 
przygnębiony, widzący przyszłość w czarnych barwach • ma ścianki dużo grubsze niż żyła • zmieniasz go po przeprowadzce • jeńców, walut 
lub doświadczeń • komunikacyjna lub krwionośna • potocznie o figurze, postawie człowieka (np. zgrabna ...) • dzieciom służy do zabawy, 
sportowcom do ćwiczeń • najpospolitszy alkohol • aprobata albo harmonia • piękny krzew ozdobny, różanecznik • … Noego, dziecięcy zespół 
muzyczny • głośne wyrazy żalu, rozpaczy i cierpienia • daleko jej do „szatana” • jagodowy owoc z krzewu, bogaty w wit. C • pensja bez potrąceń 
• stawić czemuś …, to podjąć wyzwanie, walkę • brak sił fizycznych, niedomaganie • długotrwała po ciężkim urazie • stan przygnębienia, 
depresja • analogia: kobiety – Wenus, mężczyźni – ? • przerywany sygnał świetlny w samochodzie • wytapiana i hartowana w hucie • pilotowany 
był przez awiatora • trzcina na lekkie meble ogrodowe • dragoni; lżejsza jazda cudzoziemskiego autoramentu • szczęściarz w nim urodzony  
• Collins, aktorka, grała Alexis w „Dynastii” • Armstrong zwany jest jego królem • linia będąca np. brzegiem wielokąta • cierpi na częste 
napady duszności

ul. Domaniewska 52  
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Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ? – zapy-
tał Prosiaczek swojego przyjaciela. 
Co odpowiedział miś o bardzo małym 
rozumku? – Prosiaczku, MIŁOŚĆ się 
nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje. 

Okazuje się, że Kubuś Puchatek, który – jak wiedzą miło-
śnicy książki brytyjskiego pisarza A.A. Milne’a – nie grze-
szy przesadną inteligencją, w wielu sytuacjach jest mądrzej-
szy od nas. A to dlatego, że nie kombinuje. 
Czy przypadkiem my sami, będąc w związku, nie stara-
my się pisać miłości? Ten błąd popełniają zazwyczaj kobie-
ty, które chcą, by wszystko było perfekcyjne. 
Planujesz idealny wieczór, ale zawsze coś się popsuje. Ba! 
Zawsze ON coś zepsuje. A to się spóźni, a to się nie ogo-
li, a to włoży nie tę koszulę, co trzeba… I nagle kolacja, 
która miała być wyjątkowa, zamienia się w kolejny wie-
czór spędzony w milczeniu. 
Czy można temu zapobiec? Można. Jak? Przestań być tak 
bardzo drobiazgowa, a wtedy zarówno twój partner, jak 
i ty będziecie dużo szczęśliwsi. 
Spotykasz się z koleżankami i mówisz, że brakuje ci prze-
strzeni, że tęsknisz za tymi wieczorami, kiedy miałaś czas 
tylko dla siebie. Jeszcze kilka lat temu tym samym kole-
żankom mówiłaś, jak bardzo chciałabyś być kochana. 
Co się zmieniło, oprócz tego, że masz do kogo wracać 
do domu? Rutyna? Przecież można ją przełamać w kilka 
chwil. Najważniejsze jest to, żeby rozmawiać. 

Nie czekać, aż facet się domyśli, bo jemu nawet do głowy 
nie przyjdzie, że powinien się czegoś domyślić. Mówisz: 
„Przecież daję mu wyraźne sygnały”. Problem polega 
na tym, że mężczyzna prędzej odczyta znaki dymne 
w powietrzu wypełnionym smogiem niż sugestie kobie-
ty. Niezależnie od tego, jak długo są razem. 
Panowie są prości w obsłudze. Dlaczego więc, jeśli chcesz, 
żeby wyniósł śmieci, stawiasz je przy drzwiach lub 
mówisz „Och, jak śmierdzi z tego kubła!”. Zamiast powie-
dzieć jasno: „Proszę cię, wyrzuć śmieci”. Nic dziwnego, 
że nie potrafisz się z nim dogadać, skoro nie mówisz 
niczego wprost. 
Oczywiście, mężczyźni powinni nauczyć się odczytywać 
nasze komunikaty. Powinni, ale tego nie robią, bo nie 
potrafią. W tych sprawach są misiami o jeszcze mniej-
szym rozumku niż Kubuś Puchatek. 
Natomiast my, kobiety, uwielbiamy być królowymi dra-
matów. Owszem, czasem jest to potrzebne. Czasem war-
to się obrazić na śmierć, żeby kolejnego dnia dostać kwia-
ty (w przeciwnym razie trzeba będzie czekać do Dnia 
Kobiet lub imienin). Ale tylko czasem!
Nasza kobieca, lekko rozchwiana emocjonalnie, natura 
została dobrze pokazana w filmie „Baby są jakieś inne”. 
Z wieloma przedstawionymi tam faktami można się nie 
zgodzić, ale jeden dialog warto sobie zapamiętać: 
– I to jej ciągłe „Kochasz mnie?” – mówi Adaś Miauczyń-
ski. – Może i kocham, ale niekoniecznie wtedy, gdy pyta 
– podsumowuje jego przyjaciel Pucio. 
Bo niestety, tak już jest, drogie panie, że czasem mężczyź-
nie lepiej odpuścić, to i ze smyczą wróci. ◆

NAD TYM
NIE ZAPANUJESZ 
Chcemy mieć kontrolę nad wszystkim 

– pracą, związkiem, emocjami. 
Nad całym życiem. Dopiero wtedy 

czujemy się bezpiecznie. 
A jeżeli nadmierna kontrola zabija  

to, co najważniejsze? Uczucia?




