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DRODZY
CZ Y T ELN IC Y!

K

olejny rok zatacza koło i nadchodzi długo oczekiwana wiosna. Przez ostatnie
zimowe miesiące zapewne każdy z nas
zastanawiał się nad tym, co będzie robił, gdy pojawi się pierwszy promień słońca.
Jeśli macie jakieś skryte marzenia, ale nie wiecie,
jak je spełnić, zajrzyjcie do artykułu „Czego pragną kobiety”. Podpowiadamy, jak wyrażać swoje
uczucia – w związku i nie tylko. Nie zapominajmy
także o swoim partnerze. Okazuje się, że kobiety
to nie taka słaba płeć. Dbajmy o to, żeby mężczyzna dobrze się odżywiał i uprawiał sport.
Wiosna to także dobra okazja do wymiany garderoby. Czas zrzucić z siebie grube swetry i wełniane płaszcze. Zanim jednak wybierzecie się do sklepu, zastanówcie się, czego naprawdę potrzebujecie.
Może okazać się, że ubrania z poprzedniego sezonu nie wyszły z mody.
Nie dajcie się zwieść pogodzie. To nadal czas, kiedy łatwo złapać katar. Dlatego nie warto rezygnować z dodatkowego wzmocnienia. A w tym pomoże miód. Doskonałym sposobem na uzupełnienie
witamin i składników mineralnych są też kiełki.
Są pyszne, a w dodatku można je uprawiać w domu.
Cieszmy się wiosną!

12 Z aćma złodziej wzroku
14 ABC zapalenia wątroby
18 Jak wzmocnić pamięć?
20 Serce jak dzwon
22 C
 ud miód
24 Zdrowie w zarodku
26 Aaa... psik!
33 A
 mniopunkcja. Dla kogo
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podróże

40 Jedziemy na Wschód
psychologia

44 Czego pragną kobiety
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46
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50 Senior na etacie
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52

Skarby z wód

kultura

Redaktor Naczelna

56 O kobietach, nie tylko
dla kobiet

krzyżówka

57
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felieton

58 Trzy zaklęcia na małą
fortunę

Zezwala się na cytowanie treści magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło
cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane
w magazynie Sezon na Zdrowie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu
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.
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W PUŁ APCE
P O S I A DA N I A

Toniemy w nadmiarze,
a dokładamy jeszcze
więcej. Wydajemy
pieniądze na produkty
niepotrzebne,
w tym takie, które
wręcz szkodzą nam
lub środowisku.
Ale to nie są jedyne
powody, dla których
warto przyjrzeć się
swojemu podejściu
do kupowania.
/ TEKST Alicja Grądzka

~

W

yjątkowe promocje, okazyjne wyprzedaże, błyskawicznie zmieniające się trendy
i reklamy kuszące obietnicą szczęścia
nieustannie wywierają na nas presję
kupowania. Wszystkiego. I nawet brak
funduszy nie jest zbytnią przeszkodą. Przecież są raty, często nieoprocentowane, i łatwo dostępne pożyczki. Zatem
kupujemy coraz więcej i więcej.

MIEĆ CZY BYĆ

Zjawisko chęci gromadzenia wszelkich dóbr nie jest domeną ostatnich czasów. Wielkość majątku od wieków świadczyła o pozycji społecznej, pomagała zdobywać wpływy,
podnosiła jakość życia. Tak jest i dziś. Daliśmy sobie wmówić, że miarą sukcesu, a co za tym idzie – szczęścia jest
posiadanie luksusowego samochodu (nie gorszego niż auto
sąsiada), modnych ubrań czy gadżetów. Nie zastanawiamy
się, że w zamian żyjemy pod presją kredytów, pracujemy
ponad siły, w nieustannym stresie i zabieganiu. Cierpi
na tym zdrowie fizyczne i psychiczne. Brakuje chwil na odpoczynek, nie starcza czasu dla bliskich. I to wszystko w imię
sztucznie generowanych potrzeb. To rodzi frustrację i wyrzuty sumienia, które próbujemy zagłuszyć, udając się do galerii handlowej. Nowe buty poprawią humor, wymarzony
zestaw lego sprawi, że dziecko wybaczy, że mama lub tata
nie mogli przyjść na szkolne przedstawienie. Bywa, że zakupy działają jak nałóg – są sposobem na relaks, ucieczką
od prawdziwych problemów, sprawiają, że przez chwilę
czujemy się szczęśliwsi. Dają też namiastkę kontaktów społecznych, bo goniąc nieustannie za wszystkim, tracimy
relacje z przyjaciółmi, słabną rodzinne więzi. A posiadane
w nadmiarze dobra zalegają, zagracając domy, i ostatecznie lądują na wysypisku. Skala nadmiernej konsumpcji,
jaką w ostatnich latach osiągnęły kraje rozwinięte, stała się
poważnym problemem pod wieloma względami.

PUŁAPKA NASZYCH CZASÓW

Konsumpcjonizm stawia na ilość, a nie na jakość. Masowe wytwarzanie wszelkich dóbr zmusza producentów do nakręcania sprzedaży, czyli sprawiania,
by ludzie pragnęli tego, czego nie mają. I często,
zwyczajnie, nie potrzebują. W efekcie zasoby
naturalne są marnotrawione, rosną koszty
składowania i utylizacji śmieci, a wydane
przez kupujących pieniądze okazują się być
wyrzucone w błoto.

Przeciętny Polak wyrzuca miesięcznie żywność o średniej
wartości 50 zł. Z badania, przeprowadzonego na zlecenie
Federacji Polskich Banków Żywności przez Kantar Millward Brown, wynika, że najczęściej w koszu na odpadki
lądują: pieczywo (51 proc.), wędliny (49 proc.), warzywa
(33 proc.), owoce (32 proc.), jogurty (16 proc.). Głównym
powodem marnowania jedzenia jest przeterminowanie
(34 proc.), ale kolejnym – robienie zbyt dużych zakupów
– takiej odpowiedzi udzieliło 15 proc. ankietowanych.
Podobnie jest z innymi rzeczami – ubraniami, kosmetykami czy akcesoriami do domu. Niestety, to wszystko rzadko skłania do refleksji, bo konsumpcjonizm nieuchronnie
prowadzi do nakręcania spirali chęci posiadania. A producentów, do cięcia kosztów i w związku z tym nie zawsze
etycznego działania.

ŚWIADOMY WYBÓR

W 2017 roku w ramach projektu Nienieodpowiedzialni.pl
na zlecenie ANG Spółdzielni powstał raport „Czy Polacy
są odpowiedzialnymi konsumentami”. Wynika z niego,
że nie przykładamy większej wagi do społecznej odpowiedzialności, jaką ponoszą producenci. Respondentów pytano m.in. jaki wpływ na decyzję zakupową miałyby: wyrażanie przez właściciela marki poglądów rasistowskich,
niszczenie przez fabrykę ekosystemu, łamanie praw dziecka przez zatrudnianie nieletnich i doprowadzenie przez
firmę do śmierci pracownika. Jak się okazało, do zakupu
najbardziej zniechęcała świadomość niszczenia środowiska (połowa respondentów).
Wielu Polaków wciąż nie uwzględnia w swoich wyborach
praktyk producentów dotyczących wyzysku, traktowania
zwierząt czy wpływania na przyrodę.
Wciąż uczymy się czytania etykiet pod kątem zwracania
uwagi na zawartość substancji, które szkodzą naszemu
zdrowiu. Optymistyczny jest za to fakt, że o kupnie coraz
częściej decyduje nie tylko cena, ale też jakość produktu
lub usługi.

JAK PRZYWRÓCIĆ KONTROLĘ

Skala problemu doprowadziła do tego, że temat nadmiernego konsumpcjonizmu jest często poruszany w mediach, przeprowadzane są akcje informacyjne, pojawiają się trendy, takie jak minimalizm,
smart shopping, slow life, haulternative*, zero
waste. Są one zwiastunami zmiany mentalności
i zachowań konsumentów, zmęczonych już szybkim →

*HAULTERNATIVE – CO TO JEST?
To nowy, ekologiczny trend w modzie, który zachęca, by skończyć z niezdrowym konsumpcjonizmem. Jego główne założenia:
mniej ubrań, ale lepszej jakości, wymienianie się i dzielenie garderobą z przyjaciółmi, wybieranie marek stawiających na etykę
i odpowiedzialność, kupowanie w second handach, znajdowanie nowych pomysłów na stare ubrania, przerabianie „niemodnych”
ciuchów i kreatywne naprawianie zniszczeń. Wskazane chwalenie się swoimi dziełami w sieci.
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tempem życia i gonitwą za dobrami materialnymi.
Tego typu idee skłaniają także do dokonywania bardziej
świadomych wyborów konsumenckich oraz mają przekonać, że nawet małe codzienne wybory wywierają wpływ
na otaczający świat.
Wbrew pozorom pozbycie się złych przyzwyczajeń
nie jest takie trudne. Często wystarczy już chwila namysłu i odpowiedzenie sobie na pytanie: „Czy naprawdę tego
potrzebuję?”. Nie zapominaj, że blisko połowa rzeczy, które kupujesz, jest ci niepotrzebna. Nie zjesz całego jedzenia, które zapakujesz do koszyka, bo wcześniej się zepsuje albo stracisz na nie apetyt. Przypomnij sobie ubrania,
które nienoszone miesiącami zalegają w szafie albo te kupione

temat numeru

za „parę groszy”, które po upraniu w zasadzie nadawały
się jedynie do wyrzucenia.
Postępująca degradacja środowiska jest faktem. Zanim
kupisz jakąś rzecz, przyjrzyj się jej: czy jest solidnie zrobiona, sprawdź skład oraz różne oznaczenia na opakowaniu. Wspieraj lokalnych producentów w miejsce zagranicznych korporacji.
Myśl też o pieniądzach – planuj, obliczaj, kontroluj wydatki. Marzysz o egzotycznej podróży? Bolejesz nad brakiem
oszczędności na czarną godzinę? Zastanów się nad tym,
co jest dla ciebie naprawdę ważne. Przedkładaj ów cel
nad chwilową przyjemność czy podążanie za reklamą.
W ten sposób możesz naprawdę sporo zaoszczędzić. ◆

OD PRZYBYTKU GŁOWA BOLI
Problem z nadmiarem rzeczy często bierze
się stąd, że nie znamy siebie i swoich
potrzeb. Nie zastanawiamy się nad tym,
co tak naprawdę nam się podoba, tylko
kupujemy to, co właśnie jest reklamowane
albo w promocji. A stosy nietrafionych ubrań
czy akcesoriów przekładamy z kąta w kąt.
Zajmują miejsce, ale także obciążają
umysł i przytłaczają.

NASZ EKSPERT
Katarzyna Kucewicz,
psycholog, psychoterapeuta, Ośrodek Psychoterapii i Coachingu Inner Garden w Warszawie,
autorka poradnika „Zakupoholizm. Jak samodzielnie uwolnić się od przymusu kupowania?”

Jak to jest, że mamy wszystkiego za dużo, a pragniemy
mieć jeszcze więcej. Co kryje się za potrzebą kupowania?
Istnieje szereg powodów, dla których ludzie potrzebują
gromadzić ciągle nowe rzeczy. Robimy to nie tylko dlatego, że lubimy otaczać się pięknymi przedmiotami,
ale także dlatego, że chcemy komuś lub sobie coś udowodnić. Dzięki temu czujemy się też bardziej dowartościowani, ładni, modni, zadbani. Rzeczy materialne pełnią często funkcję antydepresantów – mają za zadanie
polepszyć samopoczucie, wyprowadzić ze smutku. Oczywiście, mówię tu o kupowaniu rzeczy niepotrzebnych.
Zbytkiem nie będzie nowa para butów, jeśli stare są niewygodne i podniszczone.
Każdemu zdarza się poprawić sobie humor, nabywając nową torebkę czy buty. Ale to chyba nie powinno
niepokoić...
Generalnie jest tak, że kupowanie sobie od czasu do czasu niepotrzebnych drobiazgów jest nawet dobre – może
nas wyrwać z przygnębienia, rozweselić, poprawić humor.
Problem zaczyna się wtedy, gdy kupowanie to jedyny
polepszacz nastroju, gdy nic innego nie jest w stanie nas
zadowolić oprócz zakupów. Tak mają często osoby uzależnione od kupowania. Dla nich inne aktywności,
takie jak sport, seks, czy podróże, nie są tak nęcące,
jak buszowanie po centrum handlowym.
Jak rozpoznać, że sytuacja wymyka się spod kontroli
i chodzenie po sklepach zaczyna nosić znamiona
uzależnienia?
Jeśli zakupy to jedyne remedium na wszelkie smutki,
to mamy problem. Gorzej jeszcze, gdy obiecujemy sobie,
że musimy przestać tyle kupować, ale i tak to robimy
– mimo wyrzutów sumienia czy rosnącego debetu na koncie.
Wtedy warto zasięgnąć porady specjalisty terapii uzależnień, potraktować sprawę poważnie. Bo zakupoholizm
to uzależnienie podobne do hazardu. Zaczyna się niewinnie, ale skończyć może bardzo dramatycznie,
np. olbrzymimi długami czy depresją. Życie zakupoholika, który się nie leczy, jest na równi pochyłej.
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Czy zakupoholizm to częsty problem w Polsce? Dotyczy jakiejś szczególnej grupy osób?
Szacuje się, że kilka do kilkunastu procent społeczeństwa jest faktycznie uzależniona od zakupów w sposób
niebezpieczny. Głównie są to kobiety po studiach, mieszkające w dużych miastach.
Ale statystyki pokazują, że zwiększa się także liczba
panów, którzy mają z tym problem.
Jak można sobie z tym radzić, od czego zacząć?
Warto przyjrzeć się swoim nawykom zakupowym i sprawdzić, na czym polega problem, np. czy są jakieś szczególne momenty, w których nabywamy więcej? Od czego zależy, czy i ile pieniędzy w ydajemy? Warto
to przeanalizować i spróbować kontrolować, planując
budżet. Jeśli nie wychodzi, zachęcam do zapoznania się
z publikacjami o zakupoholizmie, np. z moją książką,
w której są testy obrazujące skalę tego problemu. Jeśli
tego typu samopomocowy poradnik także na niewiele
się zda, należy skierować się do terapeuty uzależnień.
Czy osoby, które zgłaszają się do pani, częściej same
zauważają problem, czy przychodzą dopiero za namową bliskich?
Bardzo różnie, nie ma tu reguły. Często jest tak, że osoba przychodzi z zupełnie innym problemem, a dopiero
w toku pracy wychodzi, że jest uzależniona. Z reguły
jednak ludzie pojawiają się na terapii, dopiero wtedy,
gdy coś się przez zakupoholizm rozsypie, np. związek.
Zwykle zakupoholik musi stanąć pod ścianą, aby uprzytomnić sobie, że ma problem.
Czy trudno rozstać się z tym nałogiem?
Bardzo, bo pokusa czai się wszędzie. W zasadzie nie ma
miejsc, w których nie można czegoś kupić. Praca terapeutyczna opiera się na nauce kontrolowania impulsów
i świadomego kupowania, a także na trenowaniu umiejętności odmawiania sobie, nawet jeśli pokusa jest silna. Bo przecież w przypadku takich uzależnień jak zakupoholizm nie można być abstynentem. ◆
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MARZENIA
NA L E Ż Y S P E Ł N I AĆ

~

Gdy nie króluje w domowej kuchni albo we własnej restauracji
„Zalipianki”, zdobywa kolejne szczyty. Ewa Wachowicz przyznaje, że lubi
ryzyko, ale w górach zawsze zachowuje rozsądek, bo chce bezpiecznie
wrócić do bliskich. / ROZMAWIA Agnieszka Święcicka

Skąd pomysł na zdobycie korony wulkanów Ziemi?
Lubię chodzić po górach, a moja przyjaciółka Klaudia
Cierniak-Kożuch wymyśliła, żebyśmy po tych górach
chodziły w jakimś porządku. Taką logiką okazało się
zdobycie korony wulkanów, ponieważ nikt w Polsce jeszcze tego nie dokonał. Bardzo modne jest zdobywanie
korony Ziemi i te góry są oblegane. Natomiast szczyty
pochodzenia wulkanicznego, chociaż urokliwe i pięknie położone, są rzadziej uczęszczane, więc te wyprawy
– moim zdaniem – są ciekawsze, bo nie w tłumie ludzi.
Oczywiście z wyjątkiem Kilimandżaro.
Weszła już pani na sześć szczytów, został ostatni…
...na Antarktydzie. Można na niego wejść tylko w grudniu, więc na wyprawę na pewno wyruszę w tym miesiącu, tylko jeszcze nie wiem, w którym roku.
Jak kobieta, była Miss Polonia, daje sobie radę w ekstremalnych warunkach na szlaku?
Normalnie. Pomaga moje wychowanie na wsi. Rodzice
zawsze mówili, że muszę sobie dać ze wszystkim radę,
podjąć próbę. Wiadomo, ż e w w ysok ich górach
i na wyprawach nie ma 5-gwiazdkowych hoteli ani SPA,
tylko śpi się w namiotach. Bywa ekstremalnie, bo nagle
pogoda się załamie, spadnie śnieg czy deszcz, coś zaska-

8

Ludzie
zwracają
uwagę na to,
że jestem byłą
Miss Polonia,
przyglądają się,
oceniają.
Bardzo lubię
dbać o siebie
i robię to, ale
nie w sposób
maniakalny.

~

kującego się wydarzy. Podczas takich wypraw resetuję
swój mózg. Przebywając w warunkach trudniejszych
niż w zwykłym życiu, skupiam się tylko na chwili obecnej i tym, co należy zrobić. Na czynnościach związanych
z oddychaniem, z kondycją. Jestem bardzo skupiona
na tym, co się dzieje ze mną, bo w górach trzeba obserwować siebie.
Bez przygotowań szczytów się nie zdobywa.
Racja. Z marszu nie da się pójść w wysokie góry. Mam
do nich ogromny szacunek i respekt, bo są bardzo wymagające. Wszystkie wyprawy wysokogórskie, ostatnia
w zjawiskowo piękne, trochę deszczowe pasmo Semien
w Etiopii, mobilizują mnie do codziennych treningów.
Jestem tylko człowiekiem i czasami nie chce mi się zrobić 15-minutowego treningu, pompek czy innych ćwiczeń. Jednak mając z tyłu głowy kolejną wyprawę, na którą
potrzebuję kondycji i siły, łatwiej mi się zmobilizować.
Jeśli wyruszamy w bardzo wysokie góry, już trzy miesiące wcześniej trzeba trenować. Na niższe góry wystarczy półtora, dwa miesiące przygotowań.
Co o tej pasji sądzi rodzina?
Gdy wyruszam na wyprawę, trzymają kciuki. Słyszę:
„Pamiętaj, my tu na ciebie czekamy, masz do nas powrócić”. →
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Do gór – powtarzam – mam ogromny respekt i nigdy
w nich nie szarżuję. Wiele razy już mi się zdarzyło zawrócić z drogi na szczyt, chociażby na Mont Blanc, którego
do tej pory nie zdobyłam, czy na Ararat w Turcji. To też
jest bardzo cenna lekcja. Uważam, że te momenty, kiedy trzeba podjąć decyzję o zawróceniu, są ważniejsze
od drogi dalej. Zawsze myślę o bliskich, których zostawiam. Gdy idę w góry, chcę do nich bezpiecznie powrócić. Ryzykuję w granicach rozsądku.

Istnieje więc szansa, że będzie pani postrzegana nie jako
„była Miss”, ale bizneswoman.
Ten biznes restauracyjny jest widoczny, związany
z codziennymi kontaktami z klientami. Jestem bizneswoman od 1993 r., bo to wtedy założyłam swoją pierwszą firmę Promiss, żeby profesjonalnie pracować z wszystkimi kontrahentami. Koronę miss otrzymałam rok
wcześniej, ale chociaż minęło już kilkadziesiąt lat, dalej
jestem postrzegana jako Miss Polonia. Przekonałam się,
że ten tytuł jest dożywotni. Na początku pracy w telewizji trochę mi doskwierało, że jestem postrzegana jako
miss, ale teraz z ogromną radością to akceptuję.
Nieważne, ile będę miała lat, dla ludzi jestem Miss Polonia. Gdziekolwiek się pojawię, na balu kurkowym, oficjalnej imprezie w banku, przedstawiana jestem: Ewa
Wachowicz, Miss Polonia, restaurator, producent telewizyjny, dziennikarka… To zgodne z prawdą. Jeśli ktoś
zdobywa nagrodę Nobla, do końca życia jest noblistą;
jeżeli zostaje prezydentem, doży wotnio ma t y tuł
prezydenta.

Nauczyła się pani ograniczać ryzyko, mieć na nie
wpływ?
Uważam, że ryzyko jest elementem naszego życia. Oczywiście są ludzie, którzy nie lubią ryzykować, więc tego
unikają. Niektórzy się boją. Nie oceniam tego, bo każdy z nas jest inny. Dla mnie ryzyko nie jest niczym złym,
jest mobilizacją. Żeby się dobrze przygotować do wyprawy wysokogórskiej, zrobić biznes, wziąć odpowiednich
wspólników.
Moja córka w tym roku zdaje maturę i ma wybrać studia.
To też ryzyko. Co będzie zdawać? Jakie rozszerzenie? Jaki
kierunek studiów wybierze? Jak później ułoży się jej życie?
Elementów związanych z ryzykiem jest w naszym codziennym życiu naprawdę dużo, tylko czasem tego nie zauważamy albo się do nich przyzwyczajamy. Natomiast w górach
ryzyko jest bardzo namacalne.

Codziennie bywa pani w „Zalipiankach”?
Tak. To moja restauracja, jestem w niej każdego dnia.
Na produkcji, gdzie przygotowujemy potrawy, pieczemy
szarlotkę, robimy maczankę po krakowsku. Oczywiście
nie ma mnie wtedy, kiedy nagrywamy program „Ewa
gotuje” lub jestem w górach.
Powiedzmy sobie jasno, własna restauracja to taki biznes, że jeżeli podchodzi się do niego odpowiedzialnie,
trzeba go doglądać. Pomysł na restaurację miałam już
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Tylko wciąż
nie był to „ten moment”. W moim życiu działo się tyle
różnych rzeczy, pojawiały się kolejne projekty, progra-
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Jak udaje się pani zachować figurę? Nie jada pani tego,
co ugotuje?
Uwielbiam jedzenie. Według mnie to jedna z najwspanialszych przyjemności naszego życia. Na dodatek tę przyjemność można sobie sprawić kilka razy dziennie. Zwracam uwagę na to, co jem. Musi być świeżo przygotowane,
zdrowe, z produktów naturalnych. Spożywam minimum
pięć, czasem sześć posiłków w ciągu dnia. Nie wychodzę
z domu bez śniadania, zawsze biorę ze sobą drugie śniadanie, jem obiad, podwieczorek, lekką kolację. Wypijam
bardzo dużo wody, do pięciu litrów. W okresie zimowym
to napary ziołowe, owocowe, imbirowe. Bardzo mocno
się nawilżam i równocześnie pozbywam toksyn. Dbam
o siebie, bo siebie lubię.

my telewizyjne. Ciągle brakowało czasu, żeby poświęcić się realizacji pomysłu, i miejsca. Lokalu szukałam
ponad dwa lata, ponieważ chciałam mieć restaurację
w centrum Krakowa, założyłam, że będą to okolice Rynku. Półtora roku temu trafił w moje ręce lokal po znanej kiedyś kawiarni „Zalipianki”, która powstała końcem lat 60. Długo był zamknięty, niszczał. Ucieszyłam
się, bo otrzymałam okazję jego wskrzeszenia.

A w innych sytuacjach jest pani ryzykantką?
Jestem. Mam taki charakter. Prowadzę firmę. Własny
biznes mają osoby, które lubią ryzyko i potrafią je podejmować. Rok temu otworzyłam restaurację. To ogromne
ryzyko, chociażby finansowe, bo włożyłam własne pieniądze w biznes, o którym nie wiem, jak się rozwinie.

Wejście w biznes restauracyjny wymagało odwagi.
Jak dzisiaj ocenia pani swoją decyzję?
Spełniłam swoje marzenie, a ponieważ t w ierdzę,
że marzenia należy spełniać, bardzo się cieszę, że mam
własną restaurację. Że mogę w niej gościć różne osoby.
Wczoraj podeszła do mnie pani z Nowego Sącza i powiedziała: „Pani Ewo, chciałabym podziękować. Jestem częstym gościem w Krakowie na Kopernika. Mam bardzo
wrażliwe jelita, żołądek. Wiem, że po wizycie w szpitalu mogę przyjść do pani, zjeść i nic mi potem nie dolega”. Takie chwile są bezcenne.

aleja gwiazd

Ewa Wachowicz
Urodziła się 19 października 1970 roku
w Klęczanach, koło Gorlic.
Ukończyła zarządzanie jakością
na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
W 1992 roku zdobyła tytuł Miss Polonia,
a w grudniu tego samego roku tytuł
III wicemiss w konkursie Miss Świata.
W latach 1993-1995 była rzeczniczką
prasową rządu Waldemara Pawlaka.
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A menu świąteczne?
Od lat cała rodzina przyjeżdża do mnie na Boże Narodzenie. Wielkanoc spędzamy albo w moim domu w Krakowie,
albo u brata. Zawsze razem. Święta są rodzinne, a w kuchni króluję ja. Ale jeśli ktoś mi chce pomóc, na przykład posiekać sałatkę jarzynową albo samodzielnie zrobić jakieś ciasto, zgadzam się. Podkuchenni są bardzo mile widziani.

Czy tytuł najpiękniejszej Polki wymusza większą troskę o wygląd zewnętrzny?
Rzeczywiście ludzie zwracają uwagę na to, że jestem byłą
Miss Polonia, przyglądają się, oceniają. Bardzo lubię
dbać o siebie i robię to, ale nie w sposób maniakalny.
Wczoraj wieczorem nałożyłam sobie maseczkę na twarz.
(śmiech) A poważnie, ponieważ wiem, że inni zwracają
na mnie uwagę, staram się w życiu codziennym być osobą zadbaną. Jest to też związane z kulturą osobistą, obyciem, szacunkiem do innych osób. Nie przejmuję się
kilogramami na wadze. Uważam, że najpiękniej kobietę ubiera uśmiech. Do pracy do „Zalipianek” wychodzę zawsze z lekkim makijażem, bo tam goście
chcą sobie robić ze mną zdjęcia, które zamieszczają na Facebooku. Ale w górach, gdy jestem
na wakacjach, nie maluję się. To sytuacja decyduje o tym, jak wyglądam.

Od 2007 roku na antenie telewizji Polsat
prowadzi popularny, autorski program
kulinarny „Ewa gotuje”.
Wydała kilka książek kulinarnych, była
jurorką programu „Top Chef”, prowadzi
własną restaurację w centrum Krakowa.
Ma 18-letnią córkę Aleksandrę.

Żadnego katowania się dietami?
Żadnego! Przez jedzenie można życie smakować. Codziennie zrobić sobie przepyszne różne przy jemności,
ale pamiętać o zdrowym odżywianiu. Ja zwracam uwagę na produkty, które kupuję, żeby nie były przetworzone. Dzisiaj na śniadanie jadłam awokado z pastą jajeczną. Oczywiście przygotowane własnoręcznie.

Proponuje pani własne dania?
Na świątecznym stole tradycja. Czasem pojawiają się
nowinki, jakaś przystawka, nowe ciasto, ale najważniejsze są potraw y tradyc y jne. Zresztą tego w y maga
ode mnie rodzina. Wszyscy czekają na nie, bo dzisiaj
tradycyjne potrawy je się coraz rzadziej.
Córka nauczyła się gotować?
Zdecydowanie tak. Ola świetnie gotuje. Potrafi zrobić
wiele dań. Uwielbia wymyślać nowe potrawy. Ma smykałkę, z czego bardzo się cieszę.
Marka domu Ewy Wachowicz?
Ciasteczka słoneczka według autorskiego przepisu mojej mamy. Gdy jadę za granicę
do przyjaciół, zabieram ich pudełko ze sobą. ◆

~

Na moim świątecznym stole czasem pojawiają się nowinki, jakaś
przystawka, nowe ciasto, ale najważniejsze są potrawy tradycyjne.
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ZŁODZIEJ WZROKU
To jeden z głównych powodów zgłaszania się pacjenta do okulisty,
a jej usunięcie jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym.
O zaćmę pytamy dr Agatę Mikitiuk-Potyrę. / ROZMAWIA Agata Kucucha
Czym jest zaćma? Czy choroba ta wiąże się z wiekiem?
Zaćma (cataracta) to choroba oczu prowadząca do zmętnienia
soczewki. Soczewka jest przezroczystą strukturą oka, która
z wiekiem ulega przemianom. Staje się grubsza, cięższa i traci
moc akomodacyjną. Tak jak skóra zmienia swoje właściwości
z wiekiem. Dlatego choroba ta najczęściej związana jest z wiekiem, tzw. zaćma starcza. Znacznie rzadziej występuje zaćma
młodzieńcza lub wrodzona. Istnieją także inne rodzaje związane z chorobami układowymi, przyjmowanymi lekami, zapaleniem lub urazem oka.
Co powinno skłonić nas do wizyty u specjalisty?
Symptomy mogą różnić się w zależności od rodzaju zaćmy
czy tego, która część soczewki jest zmętniała. Wiodącym objawem jest pogorszenie wzroku, widzenie „jak przez mgłę”
lub brudne okulary, częsta zmiana mocy okularów (narastanie
krótkowzroczności) i pozorna poprawa widzenia z bliska. Innymi objawami są: podwójne widzenie, gorsze widzenie w jasnym
pomieszczeniu, rozproszenie wokół źródeł światła.
Jak leczy się zaćmę?
Jedyną metodą leczenia jest operacja.
Domyślam się, że nie warto zwlekać z operacją...
Trzeba pamiętać, że jest to zawsze zabieg operacyjny. Obarczony co prawda minimalnym ryzykiem powikłań, ale nie można
o nich zapominać. Przy dojrzałej zaćmie ze znacznym obniżeniem ostrości widzenia nie warto zwlekać. Są także wskazania
do pilnej operacji nawet przy dobrej ostrości wzroku np. gdy
soczewka tak powiększa swój wymiar, że dochodzi do zamykania się kąta przesączania i znacznego wzrostu ciśnienia śródgałkowego, co prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego.
Czy operację poprzedzają jakieś specjalne przygotowania?
Każdy zabieg, operację poprzedza dokładne badanie. Tak też
jest w przypadku zaćmy. Chodzi nie tylko o wykluczenie przeciwwskazań, ale przede wszystkim o zaplanowanie operacji,
przewidzenie możliwych trudności. Istnieją pewne rodzaje zaćm,
które obarczone są większym ryzykiem powikłań śródoperacyjnych, wymagających zastosowania dodatkowego sprzętu.
Pacjent podczas kwalifikacji, oprócz badań typowo ukierunkowanych na zabieg usunięcia zaćmy (badanie śródbłonka
rogówki, kalkulacja mocy soczewki do wszczepu, ocena więzadełek), przechodzi pełną konsultację okulistyczną. W rzad-
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kich, zaawansowanych chorobach rogówki operacja jest przeciwwskazana lub konieczna z przeszczepem rogówki. Często
oprócz zaćmy występują inne choroby okulistyczne, które wpływają na ostateczną jakość widzenia pacjenta po operacji. Trzeba uświadomić go, że w przypadku choroby plamki żółtej (centralnej części siatkówki) jego jakość widzenia, mimo najlepszego
wykonania operacji, może nie być zadowalająca.
Jak wygląda sam zabieg? Czy pacjenci mają się czego obawiać?
Przy zastosowaniu najnowszych technik operacji, w rękach
doświadczonego operatora, powikłania praktycznie nie występują. Sam zabieg trwa krótko, 10-15 minut. Ale dochodzi czas
na przygotowanie pacjenta i znieczulenie.
Nieprzyjemnym momentem może być przykrycie twarzy jałową serwetą oraz założenie na oko rozwórki, która zapobiega
zamykaniu go podczas operacji. Potem pacjent czuje dotyk, ale
nie powinien czuć bólu. Przez trzy małe nacięcia w rogówce usuwana jest zmętniała soczewka, a w jej miejsce wszczepiana jest
sztuczna. Standardowo nie zakłada się szwów. Mniej więcej po
godzinie od operacji pacjent jest badany i może wyjść do domu.
A jakie są zalecenia po zabiegu? Jak długo nie można prowadzić samochodu?
Po operacji pacjent zobowiązany jest do przyjmowania kropli
do oczu: antybiotyku i przeciwzapalnych. Musi ograniczyć wysiłek fizyczny, szczególnie statyczny, taki jak dźwiganie, napinanie się. Przez miesiąc nie jest też zalecane korzystanie z basenu,
sauny. Za to bez ograniczeń można czytać, oglądać telewizję.
Co do prowadzenia samochodu, jest to bardzo indywidualne. Są pacjenci, którzy wsiadają za kółko już następnego dnia,
ale też tacy, którzy wymagają dłuższej rehabilitacji. Każde
oko, tak jak rana, goi się inaczej. W dużym stopniu zależy
to od rodzaju zaćmy (jak twarda była soczewka), rogówki
pacjenta i przebiegu operacji. ◆

NASZ EKSPERT
dr Agata Mikitiuk-Potyra, specjalista chorób oczu,
Instytut Oka w Warszawie
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Marskość albo rak wątroby grozi
nie tylko osobom nadużywającym
alkoholu. Może się rozwinąć wskutek
zakażenia wirusem. W zależności od jego
rodzaju, zmiany mogą postępować
latami, nie dając konkretnych objawów.
Jak rozpoznać chorobę i ją leczyć?
/ TEKST Agata Kucucha

NASZ EKSPERT
konsultacja: dr n. med. Jan Gietka,
hepatolog,
Poradnia Chorób Wątroby Hepatolodzy
hepatolodzy.pl
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becnie znanych jest pięć wirusów, które mogą
prowadzić do powstawania wirusowego zapalenia wątroby (WZW): A, B, C, D, E. Istnieją
podejrzenia, że może być ich więcej, jednak
do tej chwili nie szostały potwierdzone. Ich
nazwy tworzone są od terminów łacińskich, np. Hepatitis
B Virus, w skrócie HBV. Najczęściej występują rodzaje A,
B i C. Przewlekłe, nieleczone zakażenie z biegiem lat może
prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia wątroby. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie choroby.

GLOBALNY PROBLEM

W 2010 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała
wirusowe zapalenia wątroby (WZW) za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku. Zakażenie
to w skali globalnej odpowiada za śmierć 1,34 mln osób
rocznie. Dlatego w 2016 r. WHO przyjęła globalną strategię mającą na celu wyeliminowanie WZW typu B i C
do 2030 r. Podpisały ją aż 194 rządy, w tym Polska.
Według danych udostępnionych przy okazji kampanii
z udziałem Ministerstwa Zdrowia „HCV jestem świadom”,
w Polsce liczba osób przewlekle zakażonych HBV i HCV
szacowana jest odpowiednio na około 350 tys. i 200 tys. Jednak większość chorych nie wie o swojej chorobie. Przypuszcza się, że w przypadku wirusa typu C zaledwie co dziesiąta dorosła osoba świadoma jest zarażenia. A szkoda,
bo w zależności od rodzaju wirusa współczesna medycyna
potrafi nas chronić albo skutecznie leczyć.

WZW A – CHOROBA BRUDNYCH RĄK

ABC

Popularnie nazywana „żółtaczką pokarmową”, charakteryzuje się ostrym przebiegiem, zwłaszcza u osób dorosłych.
W większości przypadków do zakażenia dochodzi drogą
pokarmową poprzez spożycie zanieczyszczonej wody lub żywności – warzyw, owoców, ryb czy owoców morza – które zostały niedokładnie umyte. Można również zarazić się przez bezpośredni kontakt z chorym, a jak pokazują epidemie ostatnich
lat w Polsce, ważną drogą zakażenia jest droga seksualna.
Objawy. W pierwszej fazie WZW A może przypominać zwykłą infekcję grypową. Chorzy skarżą się m.in. na bóle mięśni
i stawów, brak apetytu, nudności, wymioty, złe samopoczucie, czasem występuje podwyższona temperatura. Dopiero
dalsze symptomy, takie jak: ciemniejsza barwa moczu, odbarwienie kału, ból brzucha z prawej strony pod żebrami
czy zażółcenie białek oczu i powłok skórnych, sprawiają, →

Z A PA L E N I A
WĄT R O BY
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że łatwiej jest rozpoznać chorobę. Obecność wirusa można
potwierdzić testem z krwi, wykrywającym przeciwciała
anty-HAV.
Leczenie. Nie ma metody specjalnego leczenia farmakologicznego tego typu wirusa. Objawy zazwyczaj ustępują
samoistnie po kilku tygodniach. W tym czasie należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich. Szczególnie wskazane
są odpoczynek oraz abstynencja alkoholowa.
Profilaktyka. Najważniejszym sposobem zapobiegania rozpowszechnianiu się HAV jest higiena.
Przed zakażeniem chronią również szczepienia. Do tej pory
ta droga zapobiegania chorobie zalecana była głównie osobom, które dużo podróżują, pracują przy usuwaniu odpadów
komunalnych czy sprzątają publiczne toalety. Szczepienie daje
ochronę na wiele lat i nie trzeba go powtarzać.

WZW B – ZASZCZEP SIĘ, NIE RYZYKUJ

Za wirusowe zapalenie wątroby typu B odpowiada wirus
HBV, który najczęściej dostaje się do organizmu poprzez
kontakt z krwią zakażonej osoby. Szacuje się, że do ponad
połowy wszystkich zakażeń WZW typu B doszło w placówkach służby zdrowia, głównie poprzez źle wysterylizowane narzędzia lub zaniedbania higieniczne personelu. Działo się tak głównie w czasach PRL-u, kiedy powszechnie
brakowało jednorazowego sprzętu. Obecnie coraz częściej
wirusowe zapalenie wątroby typu B jest uznawane za chorobę przenoszoną drogą płciową, jednak do zakażenia może
dojść wszędzie tam, gdzie naruszana jest ciągłość tkanek,
np. u kosmetyczki, stomatologa czy podczas robienia tatuażu. Wirus zapalenia wątroby typu B jest o wiele bardziej
zakaźny niż HIV. Przewlekła choroba grozi m.in. marskością czy rozwojem raka wątroby.
Objawy. Okres inkubacji HBV trwa średnio 60-100 dni.
Zakażeniu mogą towarzyszyć długo utrzymujące się objawy grypopodobne, a także nudności, wymioty i biegunka,
u co czwartego chorego może wystąpić żółtaczka. Wieloletnie przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B może
prowadzić do marskości i jej objawów, takich jak powiększenie śledziony, wodobrzusze, obrzęki podudzi i stóp. Bardzo rzadko (ok. 1 proc. przypadków) występuje tzw. piorunującą postać, gdy objawy są na tyle gwałtowne, że choroba
w ciągu kilku dni prowadzi do niewydolności wątroby.
Wówczas konieczne bywa przeszczepienie wątroby.
Leczenie. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B często
ustępuje samoistnie (tak dzieje się u 90 proc. dorosłych),

HBV
HCV
H AV

~

MYLĄCE OKREŚLENIE
Choroba często potocznie nazywana
bywa żółtaczką, jednak jest to
określenie wprowadzające w błąd.
W medycynie nazwa ta oznacza
objaw zażółcenia skóry, który nie
występuje przy wszystkich typach
wirusowego zapalenia wątroby.

gorzej jest z formą przewlekłą. Jej leczenie jest trudne, długotrwałe i, w zależności od wyboru leku, może być obarczone wystąpieniem wielu skutków ubocznych. Stosowane terapie obniżają lub hamują namnażanie się wirusa, ale wciąż
nie ma skutecznego leku gwarantującego wyleczenie.
Profilaktyka. Jedyna metoda zapobiegania WZW B to szczepienia. W Polsce od 1996 r. są obowiązkowe dla noworodków. Jeśli ktoś nie był szczepiony, powinien zaszczepić się
profilaktycznie we własnym zakresie. Nie jest to kosztowne, a dodatkowo często bywa przydatne przed planowanymi zabiegami lub operacjami.

WZW C – TO JUŻ NIE WYROK

Odkryty w 1989 roku wirus do niedawna budził lęk,
dziś jest to choroba niemal w pełni uleczalna.
Do zakażenia HCV dochodzi, gdy zakażona krew nosiciela tego wirusa dostaje się do naszego krwioobiegu. Może
mieć to miejsce w czasie zabiegów medycznych i niemedycznych. Wirus nie przenosi się przez ślinę i dotyk. Rzadko
do zakażenia może dochodzić drogą seksualną. Prawdopodobieństwo przeniesienia wirusa podczas porodu z matki
na noworodka wynosi około 5 proc. Choroba nie jest też
przeciwwskazaniem do karmienia piersią.
Objawy. Nie bez powodu wirus ten nazywany bywa cichym
zabójcą. W odróżnieniu od pozostałych zazwyczaj przebiega niemal bezobjawowo. Ujawnia się po wielu latach,
gdy dojdzie do marskości albo rozwinie się nowotwór. Bywa,
że zakażeniu towarzyszą objawy grypopodobne, ogólne
osłabienie, brak apetytu, senność, powiększenie wątroby
i śledziony, świąd skóry. Bardzo rzadko występuje zażółcenie skóry i białkówek oczu. Chorobę można wykryć testem
na obecność przeciwciał anty-HCV, a potwierdza się ją testami genetycznymi na obecność wirusa.
Leczenie. W Polsce od 2015 roku dostępne są nowoczesne
terapie, które niemal w 100 proc. przypadków całkowicie
zwalczają chorobę. Leczenie – w odróżnieniu do wcześniejszych terapii – praktycznie pozbawione jest skutków ubocznych. Trwa 3 lub 6 miesięcy.
Profilaktyka. Szczepionka przeciwko WZW C wciąż nie
istnieje. Ryzyko zachorowania można minimalizować, pilnując podstawowych zasadach higieny i zachowując ostrożność w kontakcie z krwią innych osób. Należy pamiętać,
że wyleczenie nie chroni przed ponownym zarażeniem. ◆
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JA K W Z M O C N I Ć

PAMIĘĆ?

Masz wrażenie, że ostatnio twój mózg nie pracuje tak, jak trzeba?
Ciągle szukasz kluczy i nie jesteś w stanie przypomnieć sobie
nazwiska osoby spotkanej na ulicy? To nie musi być poważny objaw.
Dowiedz się, jak wspomóc zapamiętywanie. / TEKST Anna Dąbrowska

P

roblemy z pamięcią zdarzają się wszystkim. Jeśli
zaobserwujesz u siebie rozkojarzenie, kolejny raz
będziesz szukać czapki, zastanów się chwilę, dlaczego tak się dzieje. Czasem powody są łatwe do eliminacji, innym razem warto zrobić badania.

CO MOŻE SZWANKOWAĆ?

To, co nazywamy pamięcią, składa się tak naprawdę z wielu elementów, które się uzupełniają. Wystarczy, że jeden
zacznie szwankować, by pojawiły się problemy.
Po pierwsze, zakłócenia mogą powstawać już na samym
początku. Zapamiętamy to, co zarejestrujemy świadomie
i co nas obchodzi – jeśli nie umiesz się skupić, zapamiętasz
mało. Kolejny etap to uczenie się i przyswajanie nowych
umiejętności, bo uczyć się też trzeba umieć. I wreszcie sama
praca układu nerwowego i mózgu. Wszystkie te elementy
zależą od tego, w jakim stanie jest twoje zdrowie, co jesz,
jakie przeżywasz emocje, co się dzieje w otoczeniu i twoim
życiu oraz czy przyswajasz nową wiedzę.

JEDZENIE TO PALIWO

Aby poprawić pracę pamięci, warto najpierw wziąć się
za jadłospis. Mózg do pracy potrzebuje glukozy. Ten organ
zużywa nawet jedną czwartą dostarczanej organizmowi energii. Oznacza to, że jeśli jesz za mało lub byle co, przestaje
działać poprawnie. Na problemy z myśleniem narzekają też
osoby na diecie ze zbyt małą ilością węglowodanów. Podobnie rzecz ma się z piciem: odwodniony mózg dosłownie „kurczy się”. Dlatego w skrócie: warto jeść regularnie posiłki
zawierające węglowodany złożone oraz pić dużo wody.

CO WARTO DODAĆ DO MENU?

• kwasy tłuszczowe DHA i EPA: ryby, oliwa rzepakowa i z oliwek, pestki, orzechy,
• węglowodany złożone: kasze, mąki z pełnego ziarna,
• witaminy z grupy B: np. zielone liście, strączki. Osoby jedzące słodycze i pijące alkohol potrzebują tych witamin więcej,
• lecytynę (potrzebna do powstawania neuroprzekaźników),
znajduje się np. w awokado i soi,

18

/ MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2019

zdrowie

• ważne są też cynk, magnez i potas – znajdziesz je w warzywach i owocach. Im bardziej różnorodna dieta, tym pełniejsza dostawa składników mineralnych.

ZACZNIJ ODDYCHAĆ

Kolejna czynność, do której często nie przywiązujemy wagi,
to oddychanie. Mózg do pracy potrzebuje tlenu, dlatego
w niewietrzonych, dusznych pomieszczeniach źle się myśli.
Wpływa to na zapamiętywanie i koncentrację. Dlatego tak
ważne są głębokie oddychanie (spróbuj medytacji), przebywanie na świeżym powietrzu i aktywność fizyczna.

PRZESTAŃ SIĘ ROZPRASZAĆ

Podzielność uwagi to mit: jeśli robisz pięć rzeczy naraz,
zapamiętujesz tyle, co nic. Wyłącz radio grające w tle, wycisz
powiadomienia w telefonie, żeby nie sprawdzać co chwila
Facebooka. Popracuj też nad umiejętnością uważnego słuchania i koncentrowania uwagi na rozmówcy. Warto skupiać
się na ważnych sprawach. Gdy próbujesz zapamiętać wszystko z takim samym zaangażowaniem, w twojej głowie nic nie
zostanie albo będą to informacje zbędne (te ważne umkną).

ODPOCZYWAJ

Mózg jest trochę jak komputer: jeśli zbyt długo pracuje,
zwalnia obroty, bo ma za dużo informacji. Potrzebne są reset
i odpoczynek. Tego nie da się oszukać kawą: każdy potrzebuje snu i przerw w pracy oraz urlopu.

BADAJ SIĘ

Jeżeli masz wrażenie, że twój umysł płata ci figle, skonsultuj się z lekarzem. Jest sporo chorób czy stanów, które mogą
źle wpływać na pamięć, np. nieleczona depresja, bezsenność,
zaburzenia pracy tarczycy, niedobór witamin (np. B i D)
lub żelaza. Nawet nieleczona cukrzyca może powodować
trudności w koncentracji. Podobnie mogą objawiać się poważniejsze choroby mózgu (od guzów po alzheimera). Negatywny wpływ na pamięć mają przewlekły stres, kryzysy życiowe, regularne spożywanie alkoholu czy palenie. ◆

~

NIEPOKOJĄCE SYGNAŁY
Sporadyczne problemy z przypomnieniem sobie
słowa albo znalezieniem kluczy są normalne.
Ale są sygnały, które lepiej skonsultować z lekarzem:
• często zadajesz to samo pytanie • trudno
ci odtworzyć przebieg zdarzeń w ciągu ostatniej
doby • zapominasz, co zostało powiedziane
przed kwadransem • szukasz przedmiotów, które
zawsze są w tym samym miejscu • masz trudności
z odszukaniem liter na klawiaturze • zdarza ci się
chować przedmioty w nietypowych miejscach
(gazetę w lodówce, jabłko w szafce pod wanną).
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Chcesz, by jego serce biło
jak najdłużej dla ciebie?
Zadbaj o nie w odpowiedni
sposób. Właściwa dieta, ruch
i nastawienie mogą zapobiec
chorobom układu sercowego.
/ TEKST Barbara Acher-Chanda

twierdzą kardiolodzy, aż w 80 proc. przypadków modyfikacja
stylu życia może zapobiec nieszczęściu.

PRZEPIS NA ZDROWIE

Krok pierwszy to zerwanie z nałogami, zwłaszcza z paleniem. Już po 24 godzinach od odstawienia papierosów zaczyna spadać ryzyko zawału i chorób serca. Rok wstrzemięźliwości oznacza ograniczenie niebezpieczeństwa wieńcówki
o połowę. Po piętnastu latach zagrożenie chorobą niedokrwienną masz porównywalne do osoby nigdy niepalącej.
Krok drugi to właściwa dieta. Ta bogata w sól, cukier i niezdrowe tłuszcze przyczynia się do nadciśnienia tętniczego,
wysokiego poziomu cholesterolu we krwi, cukrzycy i otyłości, które sprzyjają miażdżycy, a co za tym idzie – chorobom
sercowo-naczyniowym.
Zabierz więc sprzed nosa swojemu partnerowi fast foody,
smażeniny, słodycze i słone przekąski. Postaw na bogate
w błonnik (obniża stężenie złego cholesterolu) warzywa
i owoce, zwłaszcza te zielone (jarmuż, szpinak), czerwone
(pomidory, papryka), niebieskie (jagody, borówki). Warzywa powinny stanowić połowę każdego posiłku, owoce świetnie sprawdzą się jako przekąska. Wysoko przetworzone produkty, zwłaszcza bogate w cukier czy tłuszcze trans, zmień
na pełnoziarniste, a także kasze, strączki, orzechy i nasiona. Mięso ogranicz i zamień na chude, a dwa razy w tygodniu zapewnij partnerowi porcję ryby, najlepiej morskiej.
Zawarte w niej kwasy tłuszczowe omega-3 obniżają poziom
trójglicerydów we krwi i nieznacznie ciśnienie, a także spowalniają tempo wzrostu blaszki miażdżycowej.

UTRZYMUJ SERCE W RUCHU

SERCE

N

jak dzwon

iech cię nie zwiedzie jego potężna sylwetka
czy tubalny głos. W „sercowych” tematach
panowie bywają słabsi od nas. Nie tylko jeśli
chodzi o emocje. Choć czynniki ryzyka w postaci genów, nadciśnienia tętniczego, otyłości,
problemów lipidowych czy cukrzycy tak samo działają na obie
płcie, to choroby układu sercowego nie tylko przytrafiają się
mężczyznom częściej, ale i wcześniej. Dzieje się tak dlatego,
że panie aż do czasu menopauzy są pod ochroną „parasola”
w postaci hormonów płciowych.
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ZDĄŻYĆ PRZED CHOROBĄ

Genów nie da się oszukać. Panowie, których bliscy przeszli
wcześniej zawał, mają większe ryzyko problemów z sercem
niż ci ze zdrowymi rodzicami czy rodzeństwem. Jeśli z powodu zawału bądź zaburzeń pracy serca stracili co najmniej
dwoje bliskich krewnych, są trzykrotnie bardziej narażeni
na tego typu schorzenia.
Ryzyko chorób układu krążenia rośnie ponadto wraz
z wiekiem. Dlatego panowie jeszcze przed 55. urodzinami
powinni zacząć intensywniej o siebie dbać. Jak zgodnie

/ MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2019

Trening czyni mistrza, nawet po zawale. Pozwalając facetowi lenić się na kanapie, wyręczając w pracach domowych,
tylko mu szkodzisz. Jeśli chcesz uchronić go przed chorobą,
zachęć go do umiarkowanego wysiłku: serce, jak każdy mięsień, potrzebuje regularnych ćwiczeń. Najlepiej 4-5 razy
w tygodniu po 30-45 minut. Wskazana jest jazda na rowerze, nordic walking, pływanie czy nawet zwykłe marsze.
Unikać natomiast powinien aktywności związanych z dużymi obciążeniami, takich jak podnoszenie ciężarów. W trakcie takiego wysiłku istotnie rośnie ciśnienie krwi. Niewskazane są też sporty wyczynowe: uprawiane intensywnie mogą
doprowadzić do niekorzystnej przebudowy serca. ◆

MOŻLIWE OBJAWY ZAWAŁU SERCA:
❤ Osłabienie, skrajne zmniejszenie tolerancji na wysiłek
❤ Nudności lub wymioty
❤ Zawroty głowy
❤ Kołatanie serca
❤ Omdlenie
❤ Kłopoty z oddychaniem, duszność
❤ Stany lękowe
❤ Narastający ból w klatce piersiowej

21

/

M

iód jest jedną z najstarszych znanych
ludzkości substancji odżywczych, leczniczych i regenerujących naturalnego
pochodzenia. Aby powstał kilogram,
potrzebny jest nektar zebrany z co najmniej kilku milionów kwiatów. Podczas jednego „kursu”
pszczoła odwiedza ich od 50 do 100. W ciągu całego życia
robotnica jest w stanie wyprodukować łyżeczkę tego jakże cennego produktu.

W CZYM TKWI JEGO SIŁA

Miód aż w 70 proc. składa się z cukrów. Dlatego jest dość
kaloryczny – 100 g to około 380 kcal, więc wskazane,
aby jeść go z umiarem. Jednak zdecydowanie nie warto
z niego rezygnować, gdyż jest istną skarbnicą dobroczynnych substancji.
Dostarcza węglowodanów, witamin A, C, K i z grupy B
oraz ponad 30 składników mineralnych, w tym potasu, żelaza i magnezu. Zawiera też olejki eteryczne, barwniki, flawonoidy, enzymy, aminokwasy, białka. Naukowcy z Akademii
Medycznej w Amsterdamie dowiedli, że za prozdrowotne
działanie miodu odpowiada m.in. białko o właściwościach
bakteriobójczych, które sprawdza się nawet w walce z opornymi na antybiotyki bakteriami.
Co ważne, zestaw wartości odżywczych oraz właściwości
miodu zależą od rodzaju i gatunku roślin, z których pszczoły zbierają nektar lub spadź. Ogólnie przysmak z ula pomaga m.in. w leczeniu chorób skóry, serca, układów krążenia
i pokarmowego. Wzmacnia system nerwowy, działa przeciwzapalnie i uspokajająco.

JAK JEŚĆ MIÓD

Na kanapkę i do herbaty, jako
składnik marynat i słodkich
przekąsek. Ale wyborny smak
to nie wszystko, bo specjał z ula
pomaga leczyć wiele schorzeń.
/ TEKST Alicja Grądzka

CUD

MIÓD
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To jeden z niewielu produktów spożywczych, które się nie
psują. Krystalizuje się i może zmieniać kolor, ale nawet
po wielu latach będzie zdatny do spożycia. W 2015 r. podczas wykopalisk w Egipcie archeologowie znaleźli naczynie z miodem. Jak się okazało, mimo że miał około 3 tys.
lat, wciąż był jadalny.
Aby jednak pszczeli przysmak zachował swoje cenne właściwości, powinien być przechowywany w szczelnym słoiku, należy go też chronić przed przegrzaniem i działaniem
promieni słonecznych. Pamiętaj, aby nie dodawać go
do gorących napojów. Poczekaj, aż ostygną – temperatura
nie powinna być wyższa niż 40 st. Celsjusza.
Ponieważ naturalny miód jest produktem spożywczym,
a nie lekiem czy suplementem diety, nie ma jasno sprecyzowanych reguł dotyczących jego dawkowania. Najlepiej
jeść 2-3 łyżeczki dziennie.
Ostrożnie powinni go spożywać diabetycy. To ze względu
na dużą zawartość łatwo wchłanialnego cukru, który może
powodować szybki wzrost poziomu glukozy we krwi. Unikać go powinny osoby uczulone na miód.

KIEDY JEST PRAWDZIWY?

Skomplikowany i czasochłonny sposób pozyskiwania miodu sprawia, że na rynku dostępne są produkty, które mieszane są z miodem sztucznym, fałszowane wodą, cukrem
lub innymi substancjami. Najlepiej jest więc kupować
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go ze sprawdzonego źródła, ale przede wszystkim warto
wiedzieć, jak można poznać ten wartościowy.
• Po pierwsze: krystalizacja. Niestety, wciąż pokutuje przekonanie, że dobry miód jest lejący. To prawda, ale najwyżej
przez kilka miesięcy od zbioru. Najdłużej krystalizuje się
wielokwiatowy. Jeśli więc zimą widzisz płynny miód,
nie kupuj go. Albo jest podrobiony, albo został podgrzany.
Jeśli nie zrobiono tego prawidłowo, w temperaturze do 40 st. C,
proces ten mógł odebrać wiele dobroczynnych właściwości.
• Po drugie: konsystencja. Świeży jest gęsty i lejący. Ściekając z łyżki, tworzy charakterystyczny wypukły stożek
i leje się nawet do bardzo cienkiej nitki.
• Po trzecie: mieszanie się. Miód wlany do wody, nie powinien się z nią od razu łączyć, ale spływać zwartym strumieniem i opadać na dno szklanki. Rozpuszcza się nierównomiernie, tworząc smugi.
• Po czwarte: smak. Prawdziwy jest bardzo słodki. Ponadto po chwili od zjedzenia powinno się pojawić lekkie pieczenie, a nawet drapanie w gardle. ◆

RODZAJ MIODU A WŁAŚCIWOŚCI
WIELOKWIATOWY Wspomaga serce, leczenie
chorób wątroby i pęcherzyka żółciowego.
To remedium na schorzenia dróg oddechowych.
SPADZIOWY Działa bakteriobójczo
i przeciwzapalnie. Polecany w schorzeniach dróg
oddechowych, przewodu pokarmowego, układów
krążenia i trawienia.
GRYCZANY Pomocny w leczeniu miażdżycy,
choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego
i anemii. Przyspiesza gojenie ran, poprawia
odporność.
AKACJOWY Wspomaga funkcje trawienne oraz
leczenie wrzodów żołądka i dwunastnicy. Warto
go jeść przy schorzeniach nerek i dróg moczowych.
RZEPAKOWY Przyspiesza gojenie się ran i chroni
przed zakażeniem. Ma właściwości odtruwające,
jest łagodny dla wątroby, wzmacnia serce.
LIPOWY Wspomaga walkę z objawami grypy
i przeziębienia. Działa napotnie, wykrztuśnie,
uspokajająco. Odznacza się wysoką aktywnością
antybiotyczną.
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talerz zdrowia

ZDROWIE
W ZA RODKU

Kiełki to potężne
źródło witamin
i mikroelementów.
Tak koniecznych
organizmowi
do uzupełnienia
wiosną. Można
je kupować
albo uprawiać
na parapecie.
/ TEKST Agata Kucucha

R

ośliny kumulują w nasionach zapasy składników odżywczych, które potrzebne są w przyszłości do wzrostu nowym pokoleniom. Jedząc
ziarna, wykorzystujemy jednak tylko część tych
zasobów, gdyż dopiero podczas kiełkowania
aktywowane są enzymy, dzięki którym stają się one znacznie lepiej przyswajalne. Na początku okresu wzrostu w roślinie znajduje się wszystko co najlepsze.

CO W SOBIE KRYJĄ

Świeże kiełki obfitują w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu witaminy i minerały, wartościowe
aminokwasy, antyoksydanty, kwasy tłuszczowe omega-3,
błonnik pokarmowy. Jedzenie ich to doskonały sposób na wartościowe uzupełnienie diety, wzmocnienie odporności i ochronę przed chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak zawał
czy nowotwory. Do tego są lekkostrawne, niskokaloryczne
i smaczne. Warto je włączyć do codziennej diety i wykorzystywać tak często, jak to możliwe.

REKLAMA
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Z CZYM TO SIĘ JE

U nas kiełki zdobyły popularność stosunkowo niedawno, ale nie są
wymysłem ostatnich czasów, bo znane były już w starożytnych Chinach. Najprawdopodobniej ich moc odkryli żeglarze, którzy w długie rejsy zabierali zapasy suszonej fasoli. Ta pod wpływem wilgoci
kiełkowała, a załoganci, nie mogąc pozwolić sobie na marnowanie
prowiantu, jedli młode pędy. Okazało się, że wyrastające nasiona są
nie tylko smaczne, ale też dodają sił i chronią przed szkorbutem.
Młode pędy mają szerokie zastosowanie kulinarne. Sprawdzają
się jako dodatek do sałatek, surówek, kanapek czy past. Można
też przybierać nimi zupy, co podkręci ich smak. Kiełki soi i fasoli mung są składnikiem dań w kuchniach orientalnych.

ZE SKLEPU CZY Z PARAPETU?

Kupując gotowe kiełki, zwracaj uwagę, by nie były przeterminowane. Przechowuj je w oryginalnym opakowaniu w lodówce,
gdyż w cieple szybko się psują.
Decydując się na własną uprawę, korzystaj wyłącznie z nasion
przeznaczonych do tego celu – wówczas są odpowiednio odkażone. Warto też zaopatrzyć się w specjalną kiełkownicę. Wystarczyć
może też zwykły słoik wyłożony gazą.
Własne kiełki krok po kroku
1. Nasiona wypłucz, wsyp do pojemnika i zalej chłodną, przegotowaną wodą. Jeśli używasz słoika, przykryj go gazą.
2. Postaw w ciepłym, jasnym miejscu i zostaw na 10-12 godzin,
by nasiona namiękły. Ziarenka wypłucz, odsącz i ułóż na gazie.
3. Płucz je codziennie. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, w razie potrzeby spryskaj je wodą. Pamiętaj, że przy nadmiarze wilgoci zaczną gnić.
4. Po 4-7 dniach kiełki są gotowe. Przełóż je do zamykanego pojemnika i przechowuj w lodówce. Najlepiej zjedz je w ciągu 3 dni. ◆

JAKIE KIEŁKI WYBRAĆ?
RZODKIEWKI
Mają intensywny,
lekko pikantny
smak. Obniżają
poziom cholesterolu, wzmacniają
odporność i naczynia krwionośne.
Warto po nie
sięgać przy anemii.
To doskonały
dodatek do sałatek,
makaronów i past
jajecznych.

SOI
Chrupiące. Dodają
energii, zmniejszają ilość złego
cholesterolu, są
wsparciem w okresie menopauzy.
Przed podaniem
ugotuj je na parze
albo usmaż, gdyż
nie zaleca się jedzenia ich na surowo.
Polecane do dań
kuchni Wschodu.

LUCERNY
Subtelne w smaku. Wspomagają
układy odpornościowy, trawienny
i moczowy. Dzięki
zawartości lecytyny poprawiają
pamięć. Zalecane
osobom z niedoborami żelaza.
Doskonale komponują się z sałatami,
potrawami z ryb.
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SŁONECZNIKA
Z lekko orzechową
nutą. Wzmacniają kości i zęby,
dbają o stan skóry,
włosów i paznokci.
Przyspieszają metabolizm, zapobiegają odkładaniu się
złego cholesterolu,
dbają o serce. Stosuj jako dodatek do
kanapek z wędlinami czy hummusem.
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BROKUŁU
Pikantne. Wykazują działanie
przeciwnowotworowe, zapobiegają
chorobom układu
krążenia, chronią
przed powstawaniem wrzodów żołądka. Sięgaj po nie,
szykując kanapki
i sałatki, zwłaszcza
z mięsem, kapustą
pekińską i sałatą.

SOCZEWICY
Ostrawe w smaku.
To dobre źródło
kwasu foliowego,
dlatego docenią
je kobiety w ciąży. Podkręcają
też odporność.
Idealne do łączenia
z serami i jajkiem.
Sprawdzą się jako
dodatek do naleśników, pierogów, past
serowych.

RZEŻUCHY
Mają ostry smak.
To silny przeciwutleniacz, który m.in.
wzmacnia odporność,
poprawia pracę nerek,
wspiera urodę (ładna
cera, mocne włosy
i paznokcie). Dobrze
komponuje się z twarogiem, pastami, sałatkami warzywnymi.
Świetne na kanapkę
z wędliną.

FASOLI MUNG
Chrupiące, o lekko
słodkim smaku.
Źródło białka
i przeciwutleniaczy,
które zapobiegają chorobom serca
i nowotworom. Można
jeść na surowo albo
poddawać obróbce
termicznej. Komponują się z mięsem,
rybami oraz gotowanymi warzywami.
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Utrudnia oddychanie, wybudza ze snu, odbiera
apetyt. Z pozoru niegroźny katar w przypadku
dzieci jest prawdziwym utrapieniem. Na szczęście
możesz sporo zrobić, by przynieść ulgę małemu
noskowi. / TEKST Agata Kucucha

NASZ EKSPERT
konsultacja: dr n. med. Joanna Brett-Chruściel,
specjalista pediatrii i diabetologii,
dyrektor medyczny Centrum Medycznego Enel-Med S.A.

T

o jedna z częstszych wiosennych dolegliwości,
której nie powinno się bagatelizować, zwłaszcza u najmłodszych. Pojawienie się kataru świadczy bowiem
o rozwoju infekcji wirusowej, bakteryjnej albo alergii.
W zależności od podłoża nieżyt nosa przybiera inną
postać i często towarzyszą mu dodatkowe objawy. Znając przyczynę, można szybciej go zwalczyć. Bo powiedzenie, że nieleczony katar trwa tydzień, a leczony siedem dni, nie jest prawdziwe.

C

M

JAK ROZPOZNAĆ PRZYCZYNĘ?

Y

Wirusowy – niewątpliwie najczęstszy. Zwykle zaczyna się
od obrzęku błony śluzowej nosa i kichania, potem pojawia się
wodnista wydzielina, która z czasem staje się gęstsza i mętna,
co odzwierciedla nasilenie reakcji zapalnej. Przy tego typu katarze można spodziewać się podwyższonej temperatury. Zaniedbany, niekiedy przeradza się w infekcję bakteryjną.
Bakteryjny – charakteryzuje się gęstą i lepką wydzieliną w kolorze żółtym lub zielonkawym. Może towarzyszyć mu gorączka,
drapanie w gardle i kaszel. Aby nie powodować powikłań,
takich jak zapalenie zatok czy ucha, leczony bywa antybiotykami. Jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko ma taki katar,
nie odkładaj wizyty u lekarza.
Alergiczny – wodnisty i bezbarwny. Dodatkowo dziecku może
dokuczać częste kichanie, swędzenie w nosie oraz szczypanie
i łzawienie oczu. Ten rodzaj kataru nie dotyczy niemowląt,
gdyż wiąże się zwykle z alergią wziewną, która rozwija się później. Pojawia się w konkretnym czasie, np. podczas pylenia alergizującej malca rośliny. Wydaje ci się, że dotknął twojego dziecka? Zabierz je do alergologa, który znajdzie przyczynę oraz zaleci leki antyalergiczne.
→

KIEDY NALEŻY Z ZAKATARZONYM DZIECKIEM
IŚĆ DO LEKARZA?
Jeśli katar trwa powyżej tygodnia lub pojawiają się inne
objawy jak gorączka, kaszel, brak apetytu, malec skarży się
na ból ucha lub głowy.
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Nieleczony katar może
prowadzić do zapalenia zatok
przynosowych lub uszu.
Dlatego u małych dzieci należy
odciągać wydzielinę z nosa
aspiratorem z bezpieczną,
szeroką końcówką.

jąc do nosa wodę morską lub sól fizjologiczną – wystarczą
1-2 dawki do każdej dziurki.
Dziecko w wieku 2-3 lata warto już uczyć samodzielnego
wydmuchiwania. Także w formie zabawy, np. prosząc malca, by dmuchnięciami nosa przesuwał piórko po stole.
Co ważne, wpajaj maluchowi, by nie wydmuchiwał kataru
zbyt mocno oraz jednorazowo pozbywał się śluzu tylko z jednej dziurki, przytykając drugą. To zmniejsza ryzyko przedostania się wydzieliny do uszu. Pamiętaj też, aby regularnie natłuszczać skórę wokół nosa dziecka, co zminimalizuje
ryzyko bolesnych otarć. Powstałe podrażnienia złagodzi
maść z witaminą A lub majerankowa.

SPOSOBY NA ZATKANY NOSEK

ZAPOBIEGAJ POWIKŁANIOM

Katar pojawia się nie tylko po to, aby utrudniać życie
– w ten sposób organizm chroni się przed drobnoustrojami, które usiłują wniknąć do niego przez drogi oddechowe. Jeśli jednak trwa zbyt długo, sam uszkadza błonę śluzową. Dlatego każdy utrzymujący się ponad tydzień nieżyt
nosa, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu kaszel, trzeba skonsultować z lekarzem. To szczególnie ważne w przypadku
dzieci, u których może on prowadzić do zapalenia zatok
przynosowych, uszu albo rozprzestrzeniania się infekcji
na gardło czy oskrzela. Aby zminimalizować ryzyko powikłań, należy od początku dbać o prawidłowe oczyszczanie
nosa i nawilżenie błony śluzowej.

CHUSTECZKI W RUCH

U niemowląt najlepiej jest odciągać wydzielinę specjalnym,
dostępnym w aptekach, aspiratorem z bezpieczną, szeroką
końcówką. Jeśli katar jest gęsty, można go rozrzedzić, poda-
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Gdy katar utrudnia oddychanie, warto sięgnąć po preparaty obkurczające śluzówkę nosa – ale wyłącznie te przeznaczone dla dzieci. Dostępne są w aptece bez recepty, w kroplach i aerozolach. Przynoszą szybką ulgę, lecz zawsze należy
używać ich zgodnie z umieszczonymi na ulotce informacjami lub zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj dozwolonej dawki ani czasu stosowania, gdyż nadużywanie tego rodzaju
leków może prowadzić np. do bolesnego i uciążliwego uszkodzenia nabłonka śluzówki.
Rób dziecku inhalacje, np. z soli fizjologicznej, najlepiej
2-3 razy dziennie. W tym celu nieocenione jest specjalne
urządzenie – nebulizator. Ponadto ważne jest też nawilżanie powietrza w domu oraz zwiększona ilość wypijanych
płynów. Jeśli malcowi dokucza wyłącznie katar, może wychodzić na dwór. Spacer na świeżym i chłodnym powietrzu
zmniejszy obrzęk śluzówki, co udrożni nosek. Ważne,
by dziecko było odpowiednio ubrane, a w zależności od aury
przechadzka trwała najwyżej godzinę. ◆
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DL A KOGO
I PO CO?
Wbrew powszechnym opiniom badanie wiąże się z niewielkim
ryzykiem, za to niesie spore korzyści. Dzięki niemu można
potwierdzić lub wykluczyć wady genetyczne, ale też wykryć
schorzenia, które się leczy, niekiedy jeszcze w okresie prenatalnym.
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niektórych leków, np. przeciwzakrzepowych. Czas oczekiwania
na wynik wynosi około 2 tygodnie.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

– Wbrew krążącym opiniom amniopunkcja jest obarczona
znikomym ryzykiem powikłań. Oczywiście, informujemy,
że, podobnie jak w przypadku wszystkich zabiegów, zawsze
może zdarzyć się jakaś nieprzewidziana sytuacja. Są to np.
krwawienie po badaniu, infekcja lub uszkodzenie płodu
czy odejście wód płodowych – wyjaśnia dr Joanna Krzemieniewska. Nie ma jednak powodów do nadmiernego niepokoju. Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Według statystyk, ryzyko wystąpienia skutku ubocznego zabiegu
nie przekracza 1 procenta. Z kolei ryzyko poronienia zdrowej
ciąży po amniopunkcji wynosi ok. 0,11 proc., czyli może się
przydarzyć w 1 na 1000 ciąż. Najlepiej wybrać się na badanie
do doświadczonego lekarza i sprawdzonej kliniki, co zwiększy szansę na sprawny i bezpieczny przebieg zabiegu.

LEPIEJ WIEDZIEĆ

A

mniopunkcja (amniocenteza) jest najczęściej
wykonywanym prenatalnym badaniem o charakterze inwazyjnym. Wskazania do zrobienia
go dotyczą około 10 proc. kobiet spodziewających się dziecka. Narodowy Fundusz Zdrowia
w ramach badań prenatalnych zaleca jej wykonanie u ciężarnych powyżej 35. roku życia oraz u pań z grupy ryzyka.
Wskazaniami są: choroby genetyczne w rodzinie któregoś
z rodziców, wada genetyczna u wcześniejszego potomstwa,
nieprawidłowy wynik nieinwazyjnych badań prenatalnych
(z krwi, USG) lub wiek ojca dziecka powyżej 55 lat.

DLACZEGO WARTO?

Żadne inne badanie nie jest w stanie wykryć kilkudziesięciu różnych wad genetycznych, w tym Downa, Pataua, Edwardsa, Turnera. Dzięki amniopunkcji możliwe jest też ujawnienie obecności mutacji genów odpowiedzialnych za choroby
metaboliczne, takie jak mukowiscydoza czy rdzeniowy zanik
mięśni. Oprócz wad nieuleczalnych można też zdiagnozować u dziecka schorzenia, które się leczy. Należą do nich:
wady serca, ośrodkowego układu nerwowego czy układu moczowego. Tak wczesne wykrycie nieprawidłowości umożliwia zaplanowanie leczenia tuż po porodzie, a w niektórych przypadkach przeprowadzenie
zabiegu jeszcze w łonie matki.

Amniopunkcję najlepiej zrobić pomiędzy 15. a 17. tygodniem
ciąży. Takie ramy czasowe umożliwiają z jednej strony wczesne, a z drugiej – bezpieczne wykonanie diagnostyki.

JAK WYGLĄDA BADANIE

Odbywa się w gabinecie ginekologicznym pod kontrolą
USG, która umożliwia stałe obserwowanie ułożenia płodu. – Doświadczony lekarz wykonuje zabieg w ok. 15 minut.
W tym czasie cienką igłą nakłuwa się powłoki brzuszne
i pobiera ok. 20 ml płynu owodniowego. Warto dodać,
że zwykle zabieg wykonuje się dłużej u pacjentek otyłych,
ze względu na grubszą tkankę brzuszną – wyjaśnia dr Joanna Krzemieniewska, ginekolog-położnik z Kliniki INVCITA we Wrocławiu. Zabieg zazwyczaj jest tylko nieco bardziej bolesny niż pobieranie krwi. – Jeśli pacjentka ma niski
próg bólowy lub ze względu na jej komfort psychiczny,
można stosować miejscowe żele znieczulające – dodaje
dr Krzemieniewska.
Po amniopunkcji można normalnie funkcjonować,
choć lekarze zalecają jednak przez kilka dni prowadzenie
oszczędnego trybu życia, unikanie dużego wysiłku
fizycznego i współżycia seksualnego.
Przeciw wskazaniem jest infekcja ciężarnej
czy krwawienie z dróg rodnych. Z ginekologiem
należy również skonsultować przyjmowanie

Skąd w płynie owodniowym komórki płodu? Przedostają się
do niego ze złuszczającego się naskórka oraz układów
moczowo-płciowego i pokarmowego.
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Choć sama myśl o badaniu może być stresująca, wiedza o stanie zdrowia dziecka przed jego urodzeniem bywa bezcenna.
Dzięki temu można zapewnić lepszą opiekę po porodzie.
Zyskuje się czas, który pozwoli zaplanować ewentualne leczenie czy oswojenie się z sytuacją.
– Jeśli pacjentka dostanie skierowanie na amniopunkcję,
naprawdę nie powinna denerwować się na zapas. Zawsze
powtarzam, że lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć. Ze swojej
praktyki wiem, że noworodki chore przychodzą na świat
rzadko i w większości przypadków badanie, choć przysparza przyszłej mamie nieco stresu, potwierdza, że dziecko jest
całkowicie zdrowe – tłumaczy doktor Krzemieniewska.
Według danych Laboratorium INVICTA, które wykonało
już kilkadziesiąt tysięcy amniopunkcji, w 91 proc. przypadków wynik okazuje się prawidłowy. Oznacza to, że badanie
przyniosło rodzicom ulgę, a przyszłej matce niezbędny w dalszych etapach ciąży spokój. ◆

~

INNE BADANIA INWAZYJNE
Oprócz amniopunkcji wykonuje się dwie inne metody
pobierania materiału płodowego. Są to biopsja
trofoblastu (kosmówki) – CVS i kordocenteza.
Ich przebieg także monitoruje się, wykorzystując USG.
Biopsja trofoblastu polega na pobraniu
(przezbrzusznie lub przezszyjkowo) niewielkiego
wycinka łożyska. Badanie to można robić
już od 11. tygodnia ciąży.
Kordocenteza to metoda diagnostyczna pozwalająca
na pobranie krwi płodu z pępowiny. Badanie
przeprowadza się po 19. tygodniu ciąży.
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D O B RY P O C Z ĄT E K

DNIA

Gimnastyka poranna to nie historyczny przeżytek
z czasów harcerstwa. To coś, o czym dawno
zapomnieliśmy, ale co warto przywrócić do łask.
Bo dobrze zaczęty dzień oznacza lepszą pracę mózgu
i dużo energii. Oraz, oczywiście, zdrowie. / TEKST Anna Dąbrowska

J

eżeli od razu po otwarciu oczu podnosisz się i wybiegasz, fundujesz swojemu ciału niezły stres. Nagła
zmiana pozycji z leżącej na stojącą przez kilka pierwszych minut przeciąża układ krwionośny. Ciało
po wielu godzinach bezruchu jest zastałe. Natychmiastowe przejście do działania nie tylko jest nieprzyjemne, ale też nie służy zdrowiu stawów ani mięśni. Nie chodzi
o to, żeby dzień zaczynać od ćwiczeń (chociaż, jeżeli jesteś
rannym ptaszkiem, możesz zrobić mały „poranny rozruch”,
wykonując kilka asan jogi, ćwiczenia rozluźniające i mobilizujące). Zamiast od pierwszej chwili dnia fundować sobie
wyścig z czasem, wstań tak, aby zapewnić sobie energię
i zdrowie. Nie chodzi o ćwiczenia ani o pobudkę godzinę
wcześniej, tylko kilka drobnych zmian, które zaprocentują.
Jak to zrobić?

ŻYCIE NOCNE

W czasie snu odpoczywamy i umożliwiamy organizmowi
regenerację. Dlatego często wydaje nam się, że zaraz po obudzeniu jesteśmy gotowi do działania. Nie do końca tak jest.
Nocna przerwa oznacza, że organy wewnętrzne zwalniają
obroty: zmniejsza się perystaltyka, wydzielanie soków trawiennych, hormonów. Dodatkowo, kończyny są zdrętwiałe lub „zastałe”, bo nawilżanie i oliwienie stawów następuje
w czasie ich ruchu. Ponadto, w zależności od pozycji snu,
możesz mieć usztywnione plecy, biodra lub szyję. Jeżeli masz
nadwagę, poszczególne obszary ciała są obciążone przez bezwładną tkankę tłuszczową, pozostającą w jednym ułożeniu
wiele godzin.
Warto wiedzieć też, że serce zwalnia nawet do 30 uderzeń
na minutę. Dla niego gwałtowna zmiana pozycji z leżącej
na stojącą to duże obciążenie. Liczba uderzeń wzrasta
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o 20 nawet do 50 w ciągu kilkunastu sekund. Ciekawostka:
im większy wzrost tętna, tym większy sygnał do odpoczynku. Jeżeli wstanie wiąże się z zawrotami głowy, mroczkami
i jest bardzo nieprzyjemne, może być to objaw przemęczenia i silnego przeciążenia organizmu.

SPRAWY ŁÓŻKOWE

Nie zrywaj się zaraz po obudzeniu. Zmieniaj pozycję stopniowo: poleż chwilę z zamkniętymi oczami, otwórz je, usiądź,
opuść nogi i dopiero na końcu wstań. Zanim się podniesiesz,
możesz wykonać kilka „ćwiczeń” w pozycji leżącej. Podnieś
ręce nad głową i pozaciskaj palce, wykonaj kilka krążeń nadgarstkami. To samo zrób z nogami. Zrób kilka rowerków,
unieś i opuść biodra, napinając pośladki. Przeciągnij się
we wszystkich kierunkach: na boki wzdłuż kręgosłupa
i na ukos (lewa ręka z prawą nogą i odwrotnie). Powoli zacznij
się podnosić. Po zejściu z łóżka weź kilka głębokich oddechów i dopiero rusz na spotkanie dnia.

forma & fit

JEŚLI ĆWICZYĆ – TO CO?

TRENER RADZI
Przepis na poranną gimnastykę podaje
trener personalny Piotr Galus.

➊ Jeżeli jeszcze leżysz w łóżku, koniecznie przeciągaj
się. Twoje ciało przez całą noc było przeważnie w jednej
pozycji i po tych kilku godzinach bardziej przypominasz
kłodę niż kota, mięśnie jeszcze śpią, są zastałe, nie ma co
szybko zrywać się z łóżka. Wystarczą dwie, trzy minuty,
aby przygotować ciało.

Wiele osób bardzo chwali sobie poranne ćwiczenia. Po skończonym treningu krew krąży szybciej, buzują endorfiny.
Z dotlenionym mózgiem i mocno pracującym sercem łatwiej
jest stawić czoła obowiązkom dnia. Możesz się na przykład
przez kwadrans rozciągać (namów dzieciaki, żeby zrobiły
to z tobą). Albo iść na basen czy pobiegać. Zapomnij o wszystkich mitach na temat ćwiczeń rano lub na czczo. Jeżeli czujesz się dobrze, biegając rano, to najważniejsze. Wolisz coś
przedtem zjeść? To też dobra opcja. A jeśli lubisz potruchtać „na głodnego”, proszę bardzo. Poranek powinien być
skrojony na twoje potrzeby. ◆

➋ Po wyjściu z łóżka możesz zastosować delikatne
ćwiczenia rozciągające. Wydłużanie mięśni dobrze
wpłynie na ich elastyczność i ukrwienie.

➌ Robisz sobie kawę, czekasz, aż zagotuje się woda?
Zacznij na zmianę odrywać pięty od ziemi, pamiętając,
aby palce były przyklejone całą swoją długością
do podłogi. Ten ruch po chwili zmień na trucht w miejscu,
po kilkunastu sekundach poczujesz się rozbudzona.
➍ Myjesz zęby i patrzysz w lustro? Stań prosto, wciągnij
brzuch, wypnij pierś do przodu. Od razu wyglądasz
inaczej. Stopy równo, pośladki spięte i wspinaj się
na palce. Nie za szybko, zatrzymuj się na chwilę
na wspięciu. Raz na jakiś czas zmieniaj ułożenie palców
– na zmianę równo, na zewnątrz, do wewnątrz.

➎ Nie zapominaj, że jedną z pierwszych rzeczy,
które warto zrobić po wyjściu z łóżka, jest wypicie letniej
wody, która razem z delikatnym porannym rozruchem
wprowadzi cię w dobry dzień!

W ŁAZIENCE…

Wybierz prysznic zamiast wanny. Pionowa postawa ciała
pozwoli sercu na wpompowanie krwi wszędzie tam,
gdzie panowała „cisza nocna”. Pamiętaj o oddychaniu: rób
to spokojnie i głęboko, aby wymienić całe powietrze w płucach, także to w najgłębiej położonych rejonach.

…I KUCHNI

Często zapomina się, że w nocy ciało też zużywa wodę i energię. Dlatego jednym z pierwszych porannych działań powinno być nawodnienie. Woda z cytryną lub słaba, ziołowa herbatka przywrócą równowagę, a także „uruchomią” układ
trawienny i zapobiegną rzuceniu się na jedzenie.
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DOMOWE
FARBOWANIE

Samodzielna koloryzacja jest
szybka i ekonomiczna. Zobacz,
jak przygotować włosy, dobrać
farbę i przeprowadzić zabieg,
aby uzyskać pożądany efekt.
/ TEKST Agata Kucucha

P

ciach. Dłuższy efekt (do 28 myć) zapewnią szampony, dzięki
którym możesz zmodyfikować odcień fryzury. Kolor zmywa
się równomiernie, więc stosując je, nie masz problemu z odrostami. Na radykalną zmianę i przykrycie siwizny pozwalają
farby trwałe, które wnikają w strukturę włosa. Nie zmywają
się podczas mycia, jednak pojawiają się odrosty.

NAJPIERW PIELĘGNACJA

Farbowanie zniszczonych włosów jeszcze bardziej je osłabi.
W dodatku barwniki szybko wypłuczą się i fryzura straci
blask. Istnieje też ryzyko, że kolor będzie nierównomiernie
się wchłaniać, zwłaszcza na końcówkach. Dlatego kilka dni
przed farbowaniem zafunduj włosom kurację regenerującą.
Pamiętaj jednak, by na trzy dni przed koloryzacją nie nakładać maski, zaś w jej dniu nie myć włosów, a już na pewno
nie nakładać odżywki, która może utrudniać proces farbowania. Gdy twoje kosmyki są przesuszone, wybierz preparat
o jak najniższej zawartości amoniaku. Składnik ten bowiem
powoduje większe rozpulchnienie łusek.

opielate blondy, chłodne brązy, odcienie różu, miedzi i intensywne rudości – to najmodniejsze kolory
fryzur na wiosnę i lato. Wybór tonacji to podstawowa decyzja w procesie farbowania. W tej kwestii
kieruj się nie tylko trendami, ale też obecną barwą
włosów. Przy domowej koloryzacji lepiej, by różnica odcieni
nie była większa niż 2-3 tony. Jeśli pragniesz z blondynki stać
się brunetką, nie eksperymentuj, tylko oddaj się w ręce profesjonalisty. To samo dotyczy radykalnego rozjaśniania. Wówczas potrzebna jest dekoloryzacja, podczas której samemu
łatwo zniszczyć włosy.

DŁUGOŚĆ MA ZNACZENIE

NA DŁUGO CZY NA CHWILĘ?

TRZYMAJ SIĘ ZASAD

Jeśli chcesz, aby efekt farbowania był krótkotrwały, sięgnij
po szamponetkę. Pigmenty nie przenikają do wnętrza włosów, a jedynie przyklejają się do nich i zmywają po kilku umy-
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Jeśli twoje włosy sięgają dłużej niż do ramion albo są wyjątkowo gęste, od razu zaopatrz się w dwa opakowania farby.
Jedno nie wystarczy. Gdy fryzura jest krótka, możesz użyć
połowy składników. Co ważne, tylko tyle wymieszaj, gdyż
barwnik połączony z utleniaczem należy zużyć od razu. Preparaty przechowuj w oryginalnych pojemnikach, szczelnie
zamknięte. Warto wiedzieć, że farby trwale koloryzujące można łączyć. O ile są tej samej marki, mają ten sam kolor podstawowy i odcień różniący się najlepiej jedynie o 2-3 stopnie.
Nie próbuj zatem mieszać koloru blond z czarnym.
• Zawsze zapoznaj się z dołączoną do preparatu ulotką i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
• Gdy farbujesz włosy po raz pierwszy, dzień wcześniej zrób
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ROZJAŚNIAJ Z GŁOWĄ
Zabieg, dzięki któremu włosy naturalnego koloru stają
się jaśniejsze o kilka tonów, polega na pozbawieniu
ich naturalnego pigmentu. W efekcie stają się suche,
kruche, sztywne, puszą się. Dlatego należy je rozjaśniać
bardzo ostrożnie. Produkty do domowego użytku mają
znacznie niższe stężenie utleniającego środka (najczęściej
jest to nadltenek wodoru), niż te używane w salonach
fryzjerskich. Dlatego samodzielnie możesz rozjaśnić
włosy najwyżej o kilka tonów.

próbę uczuleniową. Niewielką ilość preparatu zaaplikuj na skórę
w zgięciu łokcia. Obserwuj, czy nie pojawi się zaczerwienienie.
• Zanim przystąpisz do nakładania farby, posmaruj skórę twarzy
u nasady włosów tłustym kremem. Unikniesz w ten sposób jej
zabarwienia. Ewentualne zabrudzenia wytrzyj wilgotnym wacikiem tak szybko, jak to możliwe.
• Zawarte w opakowaniu składniki (krem koloryzujący i aktywator) dobrze wymieszaj tuż przed użyciem.
• Preparat nakładaj przy pomocy pędzelka, robiąc przedziałki
co ok. 1,5 cm. Zacznij od nasady włosów, a następnie rozprowadź
farbę na ich długość. Na koniec przeczesz włosy grzebieniem o szeroko rozstawionych zębach, by równomiernie rozłożyć farbę. Włosy muszą być dokładnie pokryte, ale nie przesadzaj z ilością – mieszanka nie powinna z nich spływać.
• Jeśli chcesz zabarwić jedynie odrosty, nie przeciążaj każdorazowo całej fryzury. Użyj farby jedynie przy skórze. Dopiero na ostatnie 10 minut możesz rozprowadzić ją na całą długość, by wyrównać kolor.
• Nie przykrywaj włosów pokrytych farbą foliowym czepkiem
i zawsze trzymaj ją tyle czasu, ile zaleca producent.
• Tuż przed spłukaniem włosów zwilż je i delikatnie masuj
przez 2-3 minuty, by spienić preparat. To dodatkowo wzmocni efekt
koloryzacji. Po tym czasie polewaj włosy, aż woda będzie czysta.

KOLOR I BLASK NA DŁUŻEJ

Gdy spłuczesz farbę, koniecznie użyj dołączonej do zestawu odżywki, która nawilży, wygładzi i nada pasmom połysk. Później staraj
się nie myć głowy przez 48 godzin. To ważne, bo wtedy pigmenty utrwalają się we włosach, więc są bardziej podatne na wypłukiwanie i blaknięcie. Z tego samego powodu nie wystawiaj ich
także bez ochrony na słońce. Aby fryzura jak najdłużej zachowała intensywną barwę i blask, po zabiegu używaj serii kosmetyków
przeznaczonych dla włosów farbowanych. Możesz zdecydować
się też na linie dedykowane konkretnym barwom, np. do włosów
blond czy rudych. Zawarte w nich ekstrakty dodatkowo pomogą
utrzymać intensywny odcień. Chroń kosmyki przed słońcem, stosując kosmetyki z filtrem UV. ◆
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podróże

1. SANOK – Muzeum
Budownictwa Ludowego
2. BIESZCZADZKA
Kolejka Wąskotorowa
3. RZESZÓW – Podziemna
Trasa Turystyczna
4. ROZTOCZAŃSKI PARK
NARODOWY
– wodospad Jeleń
5. LUBLIN – baszta
na zamku królewskim

4.

~

5.

1.

3.

JEDZIEMY
NA W S C H Ó D

Polska kresowa jest bardzo barwna. To tereny czyste i zielone,
idealne na wiosenną wycieczkę dla miłośników przyrody. Ale warto
tam także zwiedzać urocze miasteczka, skanseny i cerkwie. A przy
okazji koniecznie próbować lokalnych specjałów. / TEKST Agata Kucucha

W

schod nie tereny Polsk i położone
są na styku wpływów różnych religii
i kultur. Ich przenikanie się widać niemal na każdym kroku. Poza Polakami
mieszkają tu Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi i Tatarzy. Od Suwalszczyzny po Bieszczady
nie brakuje niezwykłych miejsc, zabytków, urzekających
miasteczek i sielskich wsi.
A wszystko pośród pięknych krajobrazów i dziewiczej przyrody. W pięciu województwach Polski Wschodniej (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) znajduje się 9 parków narodowych (na 23 w kraju).
Zajmują one aż 51,8 proc. powierzchni objętej tą formą
ochrony w naszym kraju. Ponadto na tym obszarze istnieją

2.

40

/ MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2019

43 parki krajobrazowe, 445 rezerwatów przyrody, 130 obszarów chronionego krajobrazu i ponad 8 tys. pomników przyrody. To raj dla każdego, kto pragnie odpocząć od codziennego zgiełku. Zaczynając od południa i kierując się na północ,
prezentujemy miejsca, które tak naprawdę stanowią jedynie
wstęp do poznania atrakcyjności tych terenów.
DZIEWICZE POŁUDNIE
Leżące na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy Bieszczady to jeden z najbardziej dziewiczych zakątków naszego
kraju. To przede wszystkim miejsce dla miłośników górskich wędrówek, na których czekają liczne, niezwykle
malownicze szlaki. Najpiękniejsze znajdują się w obrębie
Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
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Poza górskimi wędrówkami warto zrobić sobie wycieczkę
śladem drewnianych cerkwi, by wczuć się w atmosferę mijającego czasu. Podobną podróż do przeszłości zapewni wizyta w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie znajduje się ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego
z okresu od XVII do XX wieku. To bez wątpienia jedno z najciekawszych miejsc tego typu w naszym kraju, jeśli nie
w Europie. Dodatkowe wrażenia, zwłaszcza dzieciom, zapewni przejażdżka Bieszczadzką Kolejką Wąskotorową. Z kilku
tras, najczęściej wybierany jest odcinek Majdan-Przysłup.
Warto wcześniej zarezerwować bilety.
Podkarpacie to także piękne miasta, takie jak Łańcut z zespołem zamkowo-parkowym, malowniczo położony nad Sanem
Przemyśl z całym bogactwem zabytków czy Rzeszów, który→

/ MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2019

podróże

6.

7.

6. BIAŁOWIEŻA – wejście do Białowieskiego Parku Narodowego
7. GRABARKA – źródełko u podnóża Świętej Góry

C

M

warto zwiedzać nie tylko na jego powierzchni, ale także pod
ziemią. Trasa turystyczna „Rzeszowskie piwnice” to unikatowy
kompleks podziemnych piwnic i korytarzy, jedna z największych atrakcji miasta.
ZIEMIA LUBELSKA I ROZTOCZE
Gęste lasy, rzadka zabudowa, cisza i wszechobecna natura
– takie jest Roztocze. Z uwagi na wyjątkowe walory przyrodnicze tych ziem, w 1974 roku utworzono Roztoczański
Park Narodowy. Przez jego teren przechodzi aż pięć szlaków
turystycznych, są też trasy dla rowerzystów. Idąc niebieskim
Szlakiem Szumów lub żółtym Szlakiem Południowym, można dotrzeć do bardzo malowniczego wodospadu Jeleń, który ma półtora metra wysokości. W pobliżu jest jeszcze kilka mniejszych progów rzecznych.
Oprócz przepięknej przyrody warto zawitać do Zwierzyńca
– nazywanego też Perłą Roztocza lub Miastem-Ogrodem, oraz
Krasnobrodu, noszącego miano Roztoczańskiej Częstochowy – to za sprawą obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej.
Podążając na północ, znajdziemy się na ziemi lubelskiej.
Największym miastem i zarazem stolicą regionu jest położony nad rzeką Bystrzycą Lublin. Miasto wyróżnia się niecodzienną atmosferą, na jego terenie znajduje się też wiele cennych zabytków. Warto wiedzieć, że centrum Lublina
jest wyłączone z ruchu kołowego i można tutaj poruszać
się jedynie pieszo.
Niewątpliwie perłą tej krainy jest jedyny w swoim rodzaju,
słynący z przepięknej renesansowej architektury, Kazimierz
Dolny. Kolejne ciekawe miasto to Nałęczów, będący jednym
z najbardziej znanych uzdrowisk w kraju.
OD PODLASIA PO SUWALSZCZYZNĘ
Liczne parki narodowe i krajobrazowe, meandrujące rzeki,
bagna i rozlewiska – tu natura narzuca rytm życia. Najcen-
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niejszym przyrodniczo obszarem jest Puszcza Białowieska,
ostatni pierwotny las Europy, będący unikatem na skalę światową. Jej symbolem jest oczywiście żubr. Zwierzęta te, choć
żyją tu na wolności, nie jest łatwo spotkać w ich naturalnym
środowisku. Można za to podziwiać je w Rezerwacie Pokazowym Żubra w Białowieży.
Innym, równie unikatowym środowiskowo terenem jest Biebrzański Park Narodowy. Powstał na terenie rozlewisk najdzikszej z polskich rzek – Biebrzy. Na turystów czekają tam
szlaki piesze, wiodące przez bagna, torfowiska i łąki z licznymi wieżami obserwacyjnymi, dzięki którym można podpatrywać przede wszystkim liczne gatunki ptactwa. Będąc w okolicy, warto pojechać do Twierdzy Osowiec, słynącej głównie
z tego, że zimują tam liczne skupiska nietoperzy.
Północno-wschodnia Polska to także malownicze miasta i wsie,
w których od wieków żyją obok siebie Polacy, Białorusini,
Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, Żydzi i Tatarzy. Na Podlasiu znajdują się dwa turystyczne szlaki piesze poświęcone polskim
Tatarom. Obydwa przechodzą przez wioskę Kruszyniany, gdzie
można zobaczyć najstarszy tatarski meczet w Polsce.
Z kolei w Supraślu warto odwiedzić muzeum ikon, które mieści się w jednym w pięciu w naszym kraju męskich klasztorów
prawosławnych.
Będąc na Podlasiu, koniecznie trzeba udać się do Grabarki.
To serce prawosławia w Polsce, miejsce niemal magiczne,
nie tylko za sprawą poustawianych tam licznych krzyży.
Na Świętej Górze Grabarce znajdują się żeński monaster, trzy
cerkwie i cmentarz. U podnórza zaś, tuż przy parkingu, bije
źródło, z którego można napić się świętej wody.
Podróż po wschodnich krańcach Polski kończymy na pięknej o każdej porze roku Suwalszczyźnie. Jednym z najatrakcyjniejszych zabytków tego regionu jest dawny klasztor kamedułów w Wigrach z XVII wieku. Położony jest na wzgórzu,
z którego można podziwiać malownicze jezioro Wigry. ◆
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rudności w wyrażaniu potrzeb to specjalność
pań. Często oczekiwania mylą nam się z egoizmem, którego unikamy, bo źle się nam kojarzy. Niesłusznie. Chęć zaspokojenia ważnych
potrzeb nie ma nic wspólnego z byciem sobkiem.
To istotna część życia i nie ma osoby bez żadnych pragnień.
Są najwyżej takie, które je w sobie duszą (a z tego nigdy nic
dobrego nie wynika). Ten temat jest szczególnie ważny
w przypadku relacji miłosnych. Dlatego warto przyjrzeć się
sobie i partnerowi, a potem zastanowić, jak wam wychodzi
dbanie o siebie nawzajem.

ODKRYJ WŁASNE WNĘTRZE

Raz na jakiś czas warto zastanowić się, jakie są twoje aktualne potrzeby. Niby to oczywiste, ale rzadko mamy tego świadomość. Wiele kobiet polegnie już na pytaniu: czy wiesz, czego chcesz? Istotna jest akceptacja, miłość, namiętność? Chcesz
się czuć ważna czy potrzebna? Często też bierzemy powierzchowne myśli za głębokie pragnienia. Na przykład robisz partnerowi wymówki, że nie spędza z tobą wystarczająco dużo
czasu. Ale tak naprawdę chodzi ci o poczucie bezpieczeństwa.
A to można zaspokoić też w inny sposób.

WYRAŹ TO NA GŁOS

Kolejną sprawą, która utrudnia porozumienie, jest komunikacja potrzeb. Czy umiesz je wyrażać wprost, bez kluczenia
i mówienia „dookoła”? Większość z nas popełnia jeden z dwóch
błędów. Albo nic nie mówimy, bo uważamy, że to oczywiste,
czego chcemy, albo robimy to tak, że trudno zrozumieć. Dlatego warto znać swoje ograniczenia i uczyć się nowych rzeczy oraz próbować innych sposobów działania. Jakich?

POKAŻ, POWIEDZ, POPROŚ

Telepatia istnieje tylko w filmach SF. Jeżeli nie dasz znać,
co czujesz, i myślisz, parter nie będzie wiedział. A wtedy
pretensje kieruj tylko do siebie. To, co dla ciebie jest oczywiste,
wcale takie nie musi być. Owszem, możesz to zasugerować,
ale to sprawdza się w zgranych parach, które są ze sobą wiele
lat. W pozostałych sytuacjach takie wymowne sygnały mogą
być niedostrzegane albo mylnie interpretowane. Nie ze złej
woli. Powodów, dla których wzdychasz, może być tak wiele,
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Znasz swoje ukryte
pragnienia i umiesz
je wyrazić? Zadziwiająco
często odpowiedź na to
pytanie jest odmowna.
I nie ma w tym nic złego,
ale dobrze wiedzieć,
dlaczego tak się dzieje.
/ TEKST Anna Dąbrowska

~

MITY NA TEMAT POTRZEB
• „Partner powinien spełnić wszystkie moje ważne
potrzeby”. Niestety, nikt nie jest jednocześnie szalonym imprezowiczem i spokojnym domatorem.
• „Moje najpierw”. Czasem warto odłożyć swoje
oczekiwania, np. czekając na lepszy moment.
Przykład? Partner robi duży projekt w pracy,
a ty co chwila czynisz mu wyrzuty, że dużo czasu
spędzasz sama? Czy naprawdę nie możesz przeczekać?
Nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli.
• „Jakby mnie kochał, wiedziałby, czego chcę”.
Nawet najbardziej kochający się ludzie nie są
w stanie odgadnąć wszystkich swoich potrzeb.

że szansa, iż partner wybierze ten jeden konkretny, jest mała.
Do tej pory nie wynaleziono lepszego sposobu na porozumienie
niż mówienie wprost. Bez ogródek, ale też miło, z miłością
i bez pretensji. Komunikat: „Chcę jechać z tobą na wakacje”
będzie trudny do przegapienia. Nie wiedzieć czemu proszenie
miewa negatywne konotacje. Tymczasem nie ma nic bardziej
rozbrajającego niż stwierdzenie: „Proszę, przytulaj mnie
częściej”. Nie czekaj, aż narośnie w tobie wściekłość, bo wtedy
wykrzyczysz przy okazji dużo nieprzyjemnych rzeczy.

PARTNER JEST PO TWOJEJ STRONIE

Na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. Nie zakładaj złych
intencji mężczyzny. Jeśli postępuje inaczej, niżbyś chciała,
najprawdopodobniej nie robi tego dlatego, że cię ignoruje
albo chce ci zrobić na złość. Najczęściej zwyczajnie nie wie
lub nie rozumie, o co ci chodzi.
Dodatkowo, warto brać poprawkę na to, że każdy ma inny
stopień wrażliwości na fluidy wysłane przez otoczenie
i to jest zupełnie naturalne. Jeśli twój partner nie jest mistrzem
odczytywania emocji, zamiast skupiać się na tym,
żeby go zmienić, zmień komunikat. Powiedz wprost.

DAWAJ Z SIEBIE I… BĄDŹ WDZIĘCZNA

W tym wszystkim nie zapominaj, że oboje macie równe prawa. Potrzeby partnera są tak samo ważne jak twoje. Daj i jemu
prawo do tego, by wyrażał swoje pragnienia. Pamiętaj też,
że mówienie o nich to nie rozkaz. Ani ty, ani on nie macie
obowiązku zaspokajać wszystkich swoich oczekiwań. Zostawiając wam obydwojgu przestrzeń na odmowę, budujesz
zaufanie. Nikt nie lubi działać pod przymusem.
Naucz się też być wdzięczna. Ciesz się tym, co dostajesz. Doceń
staranie partnera. Dziękuj za każdy gest, zamiast kręcić nosem
i krytykować. Zastanów się, czy dałabyś prezent komuś,
kto za każdym razem mówi: „Słabe, wolałam co innego”. ◆
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WIELKANOC

BE Z
STRESU

Pośpiech, zmęczenie, stres?
Szkoda zdrowia. Święta mogą
być czasem spokoju
i pozytywnych emocji. Nie chodzi
o to, aby starać się jeszcze
bardziej, ale przeciwnie.
Co odpuścić i jak zorganizować
przyjemne święta?
/ TEKST Anna Dąbrowska

Z

jednej strony, nieustannie atakują nas reklamy
szczęśliwych rodzin przy świątecznym stole.
Radosne maluchy malujące pisanki i zadowolona pani domu w lśniącej czystością kuchni...
Z drugiej strony, rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Próbujemy stworzyć perfekcyjną atmosferę,
ale z różnym skutkiem. W wielu rodzinach święta to czas
napięcia i gonitwy. W efekcie Wielkanoc i Boże Narodzenie zajmują wysokie miejsce na skali stresujących wydarzeń w życiu. Znasz to? Jeżeli chcesz, skorzystaj z naszych
podpowiedzi. Dowiedz się, jak przy odrobinie dobrej woli
możesz sprawić, aby tym razem Wielkanoc była czasem
spokoju i dobrej energii.

DLACZEGO TO TAKIE TRUDNE?

Mimo że większość z nas lubi święta i cieszy się na nie,
ten okres bywa męczący, a dla niektórych wręcz nieprzyjemny. Dlaczego tak się dzieje? Bo często w ten okres wchodzimy zmęczeni. Czas przedświąteczny w wielu miejscach
pracy jest gorący i trudny, do tego dochodzą przygotowania i porządki. Poza tym wiele osób na wiosnę cierpi z powodu przesilenia. Dlatego bywa, że w Wielką Sobotę domownicy są zwyczajnie zmęczeni. Zamiast radośnie iść
z koszyczkiem do kościoła, najchętniej by pospali. A tu
plany są zupełnie inne. Do tego nakłada się kilka innych
czynników. Niektórym, szczególnie kobietom, szkodzi własny perfekcjonizm. Może i ty to znasz? Uważasz, że święta powinny wyglądać w konkretny sposób? Schab koniecznie według czasochłonnego przepisu prababci, dom na wysoki połysk, miła atmosfera. Tymczasem nic nie idzie zgodnie z planem. Prawdopodobnie jest ci ciężko, a zbyt wysokie
oczekiwania to źródło niepotrzebnych nerwów.

W RODZINNYM GRONIE

Najczęstszym powodem tego, że Wielkanoc bywa trudnym przeżyciem, jest… kontakt z rodziną. Nawet taką,
którą się kocha i lubi. Przecież zwykle nie macie okazji,
żeby spędzać ze sobą tyle czasu, i to bez zajęć. Jeśli są jakieś
podskórne problemy albo zadawnione konflikty, mogą →
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ZADBAJ O ZWIĄZEK
Wykorzystaj święta do pogłębienia relacji z partnerem. To znakomity czas! Wszystko wkoło budzi się do życia, a okres
Wielkanocy sprzyja rozkwitowi uczuć. Postaraj się spędzić ze swoim wybrankiem trochę czasu, sam na sam. Przypomnij
mu, jak bardzo go kochasz. W codziennym pędzie zwykle nie ma czasu na dobre słowa, a to one budują poczucie więzi.

wyjść na światło dzienne właśnie przy świątecznym stole.
Podobnie ma się rzecz z krewnymi, z którymi widujesz się
dwa razy do roku: spędzanie całego dnia z często praktycznie obcymi osobami może być stresujące. Wielkanoc bywa
też trudna dla osób samotnych, bo to czas, kiedy mocno
odczuwa się brak najbliższych.
Dobra nowina jest taka, że nie ma sytuacji bez wyjścia.
Zwykle da się znaleźć rozwiązanie, które sprawi, że święta będą dobrym i spokojnym czasem. Jak to zrobić?

ODPUŚĆ TO, CO MOŻESZ

Jeżeli przed świętami i w ich trakcie czujesz się obłożona
zbyt wieloma obowiązkami, zastanów się, dlaczego tak jest.
Może czas przestać wszystko robić samodzielnie i wysoko
stawiać poprzeczkę? Możliwe, że dużo przyjemniej i z korzyścią dla wszystkich będzie, jeśli zrobisz z dziećmi sympatyczne, choć niezbyt idealne stroiki na stół. Jeśli sama
będziesz robić je nocą, może i będą cudowne, ale ty wstaniesz wściekła. Czy na pewno wszystko musi wyglądać,
jak w reklamie? Ok, może kupując gotowe potrawy, nie
jesteś w zgodzie z tradycją, ale w zamian masz czas na wspólne
malowanie pisanek.
Warto pamiętać, że najczęściej wymagania, które mamy
wobec siebie, są tylko w naszej głowie. A mniej tradycyjne
rozwiązania często okazują się dobre dla wszystkich. Pamiętaj, że każda rodzina jest inna i potrzebuje innych rozwiązań. Są takie, które najlepiej będą się czuły, spacerując
po lesie, i takie, które uwielbiają godzinami biesiadować.
Każdy sposób jest tak samo dobry.
Tradycje rodzinne są ważne, ale też warto brać pod uwagę
potrzeby swoje, partnera i dzieci.

PRZYGOTUJ SIĘ

Warto choć raz poświęcić czas na zastanowienie się,
jak chciałabyś spędzić Wielkanoc i porównać to z tym,
jak ona naprawdę wygląda. Jeżeli święta spędzasz zupełnie inaczej, niż potrzebujesz, przeanalizuj, czy coś możesz
zmienić i w jakim zakresie. Są osoby, które w czasie tych
świąt wolą wyjechać albo potrzebują jeden dzień poświęcić na lenistwo.
Okaże się też, że części rzeczy nie możesz zmienić (np. charakteru swoich rodziców), więc daremnie jest za każdym
razem tego próbować, wprowadzając nerwową atmosferę.
Nie ma sensu z góry nastawiać się negatywnie, czy denerwować nieszkodliwymi w gruncie rzeczy przywarami wuj-
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ka czy babci. A wdając się w dyskusje, sama sobie psujesz
nastrój na długo.
Jeżeli spodziewasz się kłopotliwych pytań, przygotuj się
zawczasu. Zastanów się, co odpowiesz, i postaraj się nie
denerwować. Twoja spokojna, rzeczowa i szczera odpowiedz zwykle „zgasi” rozmówcę.
Podobnie rzecz ma się z drażliwymi tematami w bliższej
rodzinie. Naprawdę nie trzeba ich poruszać przy świątecznym stole. Na rozwiązanie konfliktów lepiej wybrać bardziej neutralny moment. A jeśli uda wam się spędzić wielkanocny okres miło, łatwiej będzie potem rozmawiać
o trudnych rzeczach. Zastanów się też, czy nie możesz
zacząć cieszyć się czasem spędzanym w dużym rodzinym
gronie. Nawet jeśli bardzo się różnicie, na pewno są bezpieczne tematy, które was łączą.

NAUCZ DZIECI LUBIĆ ŚWIĘTA

Pamiętaj, że święta są tak samo dla nich, jak i dorosłych.
Oczekiwanie od maluchów, że będą „grzeczne”, zwykle
nie ma sensu. Lepiej zawczasu wymyślać jakieś zajęcia,
takie jak wspólna rodzinna gra w scrabble. Kilkupokoleniowa partyjka w planszówki to także dobry sposób zacieśnienia więzi w niezobowiązujący sposób.
Dodatkowo, warto z młodszym pokoleniem rozmawiać
i tłumaczyć rodzinne zależności, pokazywać wartość więzów krwi. Dla nastolatka pogawędka z babcią może wydawać się nudna, ale kiedy opowiesz mu o babci coś ciekawego, zwrócisz uwagę, że w ten sposób nawiązuje się ważne
relacje i zachowanie młodego człowieka może się zmienić.
Możesz też sprawić, aby wasza rodzina stworzyła własne
rytuały. Na przykład jeden dzień spędzić tylko z partnerem i dziećmi. Stwórzcie swój sposób na świętowanie.
Niech ten dzień będzie tylko wasz. ◆

~

TELEFONICZNY SAVOIR-VIVRE
Święta to także dobra okazja, aby przypomnieć sobie
oraz dzieciom, jak używać smartfona. Znaczna większość
z nas w święta nie potrzebuje być cały czas online.
A wpatrywanie się w telefon w większej grupie negatywnie
wpływa na relacje, zdolność komunikacji i atmosferę.
- Nie kładziemy telefonu na stole.
- Wyciszamy dzwonki i powiadomienia.
- Kiedy z kimś rozmawiamy, patrzymy na tę osobę,
nie w telefon.
- Jeżeli dzieci nie wyobrażają sobie spędzenia czasu
bez grania czy kontaktu ze znajomymi, postaraj się pokazać
im alternatywę. I poświęć im czas, np. grając w planszówki
czy układając wspólnie puzzle.
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Przeciętne świadczenia emerytalne w Polsce nie są wysokie. Jednak
podjęcie zatrudnienia w podeszłym wieku nie zawsze ma wyłącznie
charakter zarobkowy. Jakie ma jeszcze zalety? / TEKST Monika Długołęcka

P

rzejście na emeryturę stanowi ogromną zmianę
w życiu. Większość seniorów dobrze czuje się
w tej roli. Po latach pracy w końcu mają czas
dla bliskich, mogą rozwijać swoje zainteresowania. Jednak nie wszystkim wystarczą zajęcia
takie jak: bawienie wnuków, spędzanie czasu na działce
czy śledzenie losów bohaterów seriali. Dla niektórych bierność zawodowa jest największą karą. Dlatego chętnie podejmują pracę, dzięki której mają stały kontakt z ludźmi, realizują pasje i czują się potrzebni. Nie bez znaczenia jest
też dodatkowy dochód.

KOGO OBOWIĄZUJĄ LIMITY

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat
kobieta, 65 lat mężczyzna), mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń.
Limity nie obowiązują także w przypadku pobierania renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również renty inwalidy wojskowego w związku
ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć miała związek ze służbą wojskową.
Inaczej sprawa wygląda w przypadku osób pobierających
wcześniejsze emerytury. Tu obowiązują limity, po przekroczeniu których następuje zmniejszenie wysokości
świadczenia. Stanie się tak, gdy przychód przekroczy
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jego
wysokość podaje prezes GUS co kwartał. W ciągu roku
kalendarzowego kwoty dopuszczalnego przychodu zmieniają się od 1 marca, 1 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia. Jeśli wynagrodzenie będzie wyższe niż 130 proc. tej
kwoty, świadczenie zostanie zawieszone. W III kwartale
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NIE TYLKO NA EMERYTURZE
Z badań CBOS z 2016 roku wynika, że 86 proc. osób
powyżej 60 roku życia utrzymuje się wyłącznie
z emerytury lub renty. Na cały etat pracuje jedynie
10 proc. badanych, 2 proc. w niepełnym wymiarze godzin
i 2 proc. dorywczo. Najaktywniejsi zawodowo są seniorzy
posiadający wyższe wykształcenie.

~

2018 r. średnia płaca wynosiła 4 580,20 zł, emeryt mógł
dorobić nieco ponad 3100 zł.

FORMA ZATRUDNIENIA

Warto wiedzieć, że do przychodów mających wpływ na zawieszanie prawa do świadczeń emerytalnych wlicza się zarobki uzyskane z tytułu wykonywania pracy zarobkowej objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi,
czyli umowy o pracę czy zlecenia. Wynagrodzenie otrzymywane np. z umowy o dzieło, praw autorskich czy z wynajmu (o ile nie jest to przedmiotem działalności gospodarczej) nie jest brane pod uwagę.
Osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę, mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o tym, że podejmują pracę zarobkową.
Muszą też poinformować ZUS o wysokości dochodu
oraz o łącznym dochodzie osiągniętym w ubiegłym roku.

W JAKIM WYMIARZE

To zależy od chęci i możliwości. Ważne jest, aby wykonywane zajęcia nie były zbytnim obciążeniem dla organizmu.
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest więc praca w niepełnym wymiarze godzin. Obecnie sytuacja na rynku pracy
jest sprzyjająca dla emerytów, którzy chcą być aktywni
zawodowo. Wynika to z sytuacji demograficznej i braków
na rynku pracy. Seniorzy są na nim bardzo potrzebni.
Pracodawcy doceniają starszych pracowników, a szczególnie ich duże doświadczenie zawodowe, odpowiedzialność,
dyspozycyjność czy zaangażowanie. Nie brakuje ogłoszeń
pracy dla seniorów, w znalezieniu zajęcia pomagając też
Urzędy Pracy, w których doradcy zawodowi wspierają
w znalezieniu odpowiedniej profesji. ◆
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Paella z owocami morza

• 200 g ryżu do risotto • cebula • łyżka oleju • po łyżeczce
wędzonej papryki i suszonego tymianku • 400 g (puszka)
krojonych pomidorów • czerwona papryka • 2 ząbki
czosnku • litr bulionu • 300 g mieszanki owoców morza
• pół pęczka natki pietruszki • cytryna • szczypta szafranu
Pokrój cebulę, czosnek i paprykę. Owoce morza umyj.
Na dużej patelni rozgrzej olej, rozprowadź przyprawy
i podsmaż cebulę, czosnek oraz paprykę. Wsyp ryż
z szafranem. Kiedy się zeszkli, podlewaj powoli bulionem,
tak by ryż na bieżąco go wchłaniał. Na koniec dodaj
pomidory i gotuj bez przykrycia na małym ogniu,
aż ryż zrobi się półtwardy.
Na osobnej patelni podsmaż owoce morza, z wyjątkiem
muli. Dodaj owoce morza do ryżu. Na wierzchu połóż
mule i wstaw naczynie na kilka minut do piekarnika
rozgrzanego do 180 st. C.

Burger z dorszem

• 120 g dorsza • bułka owsiana • ogórek • plaster
czerwonej cebuli • kilka listków dowolnej sałaty
• odrobina kopru • po szczypcie oregano i majeranku
sos: • pół łyżeczki musztardy • pół łyżeczki majonezu
• łyżka jogurtu naturalnego
Rybę opłucz, osusz, oprósz oregano i majerankiem,
ugrilluj na patelni. Przygotuj sos, mieszając jego składniki.
Posmaruj nim przekrojoną na pół bułkę. Ułóż na niej
dorsza, plastry ogórka, cebulę, koperek i sałaty.
Podawaj z frytkami oraz dowolną surówką.

S K A R BY

Z WÓD
Są smaczne i zdrowe, lecz wciąż
niedoceniane. Warto to zmienić,
a przy okazji poznawać różne
gatunki ryb i owoców morza.
Można z nich wyczarować
mnóstwo ciekawych potraw.
Oto kilka propozycji.
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Ryba w rozmarynie z rusztu

• kilogram wypatroszonej ryby (dorada, pstrąg,
łosoś) • 2 cytryny • kilka gałązek rozmarynu
• 3-4 łyżki oliwy z oliwek • sól i świeżo zmielony
pieprz do smaku
Cytryny umyj i osusz. Przygotuj marynatę.
Wyciśnij sok z jednej cytryny, wymieszaj go z oliwą,
solą i pieprzem. Ryby opłucz, osusz i posmaruj
marynatą – w środku i na zewnątrz. Do środka ryby
włóż gałązkę rozmarynu, odstaw do lodówki
na pół godziny. Po wyjęciu z lodówki, ryby ułóż
na ruszcie (można zawinąć w folię). Grilluj przez
15-20 minut, aż skórka się zrumieni. Drugą cytrynę
pokrój w plasterki. Udekoruj nimi danie
przed podaniem.
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Kalmary w pomidorach

• 500 g krążków kalmarów • 2 szalotki • szklanka białego
wina • pół szklanki bulionu warzywnego lub wody • 500 ml
passaty pomidorowej • 2 łyżki oliwy • pół chili bez nasion
• 3 plasterki cytryny • 2 ząbki czosnku • łyżeczka soli
morskiej • natka pietruszki do dekoracji
W garnku, na rozgrzanej oliwie zeszklij posiekane ząbki czosnku
i szalotki. Z plasterków cytryny zetnij żółtą część skórki.
Papryczkę pokrój w plasterki. Dorzuć do garnka, do którego
wlej wino, passatę, bulion lub wodę, dopraw solą, zagotuj
i zmniejsz ogień. Podgrzewaj około 20 minut.
Po tym czasie wrzuć umyte krążki kalmarów, gotuj
jeszcze przez 2-3 minuty, aż kalmary zbieleją. Podawaj
z pieczywem, posypane pietruszką.

Pasta z tuńczyka

• tuńczyk w oleju, puszka • jajko • 100 g sera cheddar
• łyżeczka oliwy extra vergine • sól, pieprz
• posiekany szczypiorek
do dekoracji
Rybę odsącz z oleju, przełóż do miski i rozgnieć
widelcem. Ugotuj jajko na twardo, ostudź i pokrój
w drobną kostkę. Ser (może być też inny, ale najlepiej,
by był ostry w smaku) zetrzyj na tarce o drobnych
oczkach. Dodaj do miski. Wlej oliwę, przypraw
do smaku i dokładnie wymieszaj.
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Nawet nie próbuję ich zrozumieć.
Po prostu akceptuję je takie, jakie są
– ze wszystkim, co w nich dobre i złe.
To odpowiedź popularnego amerykańskiego aktora Bruce'a Willisa
na pytanie, czy udało mu się odkryć sposób myślenia kobiet. Hollywoodzki
gwiazdor nie jest ani pierwszym, ani ostatnim mężczyną, który szczerze
przyznaje, że płeć piękna wciąż pozostaje dla niego zagadką. Nie powinno
więc nikogo dziwić, że prawdę o paniach starają się odkryć pisarze.
Oto pięć nowości z księgarskich półek i szansa na poznanie kobiet,
które musiały zmierzyć się z okrucieństwem, znaleźć swoje miejsce
w świecie zdominowanym przez mężczyzn, udowodnić, że są równie silne.

HANS JOACHIM LANG

Kobiety z bloku 10
Nowe, rozszerzone wydanie opowieści o zbrodniczych
eksperymentach medycznych dokonywanych
od kwietnia 1943 roku w Auschwitz. Rzeźnicy,
którzy nazywali siebie lekarzami, szukali najbardziej
skutecznych metod sterylizacji. Operacje, naświetlania,
toksyczne zastrzyki przeżyło 300 (z 800) kobiet.
Kim były ofiary? Co się z nimi działo po wojnie?
Jak radziły sobie w codziennym życiu?
Wydawnictwo Marginesy

K

kultura

KSIĄ ŻKI

DOUGLAS BOYD

Agentki

Egzekutorki, uwodzicielki,
zdrajczynie. Wykorzystywały
swoje wdzięki, zdobywały
poufne informacje, wykradały
tajne dokumenty, przemycały
listy, pieniądze i broń.
Corrieten uratowała setki Żydów
w okupowanej Holandii,
Amy uwiodła włoskiego
admirała i wyciągnęła informacje
o Enigmie, Lucie uwolniła męża
z rąk Klausa Barbiego...
Wydawnictwo Bellona

~

MAGDALENA NIEDŹWIEDZKA

Barbara Radziwiłłówna.
Zmierzch Jagiellonów
Portret kobiety, która tak oczarowała króla Zygmunta
II Augusta, że był gotów zrzec się dla niej polskiego
tronu. Wygadana, nieprzejmująca się konwenansami.
Jej nieprzeciętna uroda wzbudzała ogólny zachwyt.
Uwielbiała drogie suknie i kosztowności. Zawsze nosiła
kilka pierścieni i sznury pereł. W każdej sytuacji potrafiła
zwrócić na siebie uwagę.      
Wydawnictwo Prószyński Media

MARCIN WILK

Kwiatkowska. Żarty się skończyły
Pierwsza pełna biografia zmarłej w marcu 2011 r. słynnej
„kobiety pracującej”. Miała 17 lat, gdy postanowiła,
że nigdy nie będzie mieć dzieci. Przyrzekła też sobie,
że jeśli nie zostanie artystką, pójdzie do klasztoru.
Marzenie o karierze aktorskiej zrealizowała i już za życia
stała się legendą polskiego radia i telewizji. Imponowała
mistrzostwem w teatrze i na estradzie. Rozśmieszała
do łez. W pracy – solidna, punktualna i niebywale
wymagająca, prywatnie – pełna sprzeczności.     

IAN MCEWAN

W imię dziecka
Fiona Maye, sędzia brytyjskiego
Sądu Najwyższego, nie waha się
przy egzekwowaniu przepisów
prawa rodzinnego. Precyzyjna
i zasadnicza, przez całe życie
kierowała się logiką i rozumem.
Nowa sprawa zmusi Fionę
do działania. Spojrzy w twarz
17-letniego Adama, który
z powodów religijnych odmawia
transfuzji krwi i tym samym
skazuje się na śmierć.      
Wydawnictwo Albatros

Wydawnictwo Znak
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krzyżówka / JOLKA
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!

• liturgiczna lub graficzna • bada chorego i stawia diagnozę • pilotowany był przez awiatora • Ali …, bohater baśni arabskich • wagon
jadący ze Śląska • ćmiony, wiedzie do nałogu • drobnoustrój wywołujący choroby • przyjęć – w szpitalu • ziemia nadana przez seniora
• rządzi, gdy prawowity władca jest jeszcze zbyt młody • atak biodrem na przeciwnika dozwolony podczas walki o krążek • żeński
głos operowy • silny i długotrwały – to migrena • pokrywa zewnętrzna, osłona • Polska lub Kanada • arkusz poprawek drukarskich
• wodny roztwór leczniczy, np. odżywka do włosów • koralowy wianuszek z laguną pośrodku • potrawa z makaronu przełożonego
mięsem mielonym i sosem pomidorowym, zapieczona i posypana parmezanem • cienki, ostry dźwięk opon • płynny lek sporządzony
z kilku składników • brak sił fizycznych, niedomaganie • statek wodny o dwóch równoległych kadłubach • bywa przetaczana choremu
• opakowanie z jednorazową dawką leku • głęboki – do podawania zupy • kreska na szkle, draśnięcie • doceniane dopiero w chorobie
• listek korony kwiatowej lub spadająca śnieżynka • oddział chorób wewnętrznych w szpitalu • świadome wprowadzenie kogoś w błąd
• biały kruk w księgozbiorze • potocznie: wesoła zabawa • arcydzieło, najwyższy cel dążeń • przyklejany na odciski • ślimak nosi ją
na grzbiecie • emituje je grzejnik • czasomierz w dłoni trenera • lekarz specjalista do wyjaśniania przyczyn zgonów • kontaktowe
– korygują wadę wzroku
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PIERWSZE ZAKLĘCIE: RATY 0 PROC.

TRZY
ZAKLĘCIA
NA M A Ł Ą

FORTUNĘ
„Pieniądze szczęścia nie dają.
Dopiero zakupy” – mówiła
Marilyn Monroe. Bo przecież
pracujemy po to, aby żyć. A nie,
żyjemy po to, by pracować.

S

ą ludzie, którzy lubią zakupy. Chodzenie
po centrach handlowych, przymierzanie ubrań,
kurtuazyjne rozmowy z ekspedientkami sprawiają im przyjemność. Dla niektórych to nawet
poprawiający humor rytuał. I nie dotyczy
to wyłącznie kobiet. Także mężczyźni chętnie powiększają swoje kolekcje zegarków czy butów.
Ja do takich osób nie należę, powiedziałabym, że jestem raczej zakupowym
pragmatykiem. Kupuję tylko wtedy,
gdy potrzebuję i wiem, że mnie
na to stać. Jakiś czas temu jednak dałam się złapać na chwyt
marketingowy, który uświadomił mi, jak łatwo wpaść
w pułapkę zakupoholizmu.
Nie każdy, kto dużo kupuje,
musi być zakupoholikiem,
jed na k nie da się u k r yć,
że w narodzie jest potrzeba
posiadania i pokazy wania
innym, „jak dobrze mi się powodzi”. I choć Benedykt Chmielowski pisał „koń jaki jest, każdy
widzi”, to nie zawsze ten, kto ma
porsche, jest bogaty.
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W grudniu 2017 roku dałam się skusić na ofertę jednej z sieci sklepów ze sprzętem AGD, która oferowała opcję 20 rat 0 proc. Stwierdziłam, że to świetna okazja, by kupić telewizor. Nie miałam na koncie
nadplanowych 1600 zł, ale 80 zł miesięcznie przecież
uda mi się wygospodarować. No i mam ten telewizor,
choć czasem już zastanawiam nad kupnem nowego,
bo ten, ani nie ma potrzebnej mi opcji android TV,
ani dobrego nagłośnienia. Wtedy uświadamiam sobie,
że używam go prawie półtora roku, a spłaciłam dopiero połowę rat. W moim przypadku to tylko jedna
rzecz, ale są osoby, które w ten sposób wyposażają
cały dom. Być może nie odczuwają zbyt dotkliwie tych
wydatków, bo to tylko 80 zł... Jeśli jednak takich rat
jest więcej, uzbiera się niezła sumka.

DRUGIE ZAKLĘCIE: KARTA
KREDYTOWA

„Stać mnie, przecież mam kartę kredytową” – to zdanie, które wiele razy słyszałam od mojego faceta. I choć
sobie z tego żartujemy, mam wrażenie, że niektórzy
naprawdę myślą w ten sposób. To trochę jakby dostać
od banku magiczną różdżkę, za pomocą której można
wyczarować rzeczy, a z konta nie ubywa ani złotówki.
Wszystko wygląda pięknie, dopóki po 55 dniach nie
przychodzi przypomnienie o spłacie karty. Czasem
dobrze jest przeżyć jeden miesiąc, płacąc tylko gotówką. Wtedy kupowanie nie przychodzi już tak łatwo.

TRZECIE ZAKLĘCIE: LEASING/
KREDYT

„Nowy mercedes w AMG, w wersji premium. Taki
to pożyje.” Mało kogo stać na zakup takiego samochodu. Są jednak tak magiczne słowa
jak leasing i kredyt. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których się to opłaca. Nie mówię, że branie kredytu jest złe…
Bierzmy jednak taki, który będziemy
w stanie spłacić. Po co od razu rzucać
się na mercedesa, volkswagen
też jest w porządku. Mierzmy siły
na zamiary.
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W pewnym stopniu hollywoodzka aktorka miała rację.
Bo to nie same pieniądze dają
szczęście, lecz sposób, w jaki się
z nich korzysta. A ten może być
różny. Dla jednego będzie
to robienie zakupów, dla drugiego podróżowanie, a dla trzeciego
dobrze oprocentowana lokata. Każde z tych rozwiązań jest dobre,
pod warunkiem, że nie używa się do niego żadnego z trzech powyższych zaklęć. ◆
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ŁAGODZI BÓL,
SWĘDZENIE I PIECZENIE1

12
GODZIN

NIEWIDOCZNY PLASTER
LECZENIE OPRYSZCZKI

NIEPRZERWANE
DZIAŁANIE DO 12 GODZIN2
DZIAŁA JAK TARCZA
ANTYWIRUSOWA3

1. Karlsmark T. Clinical studi to evaluate performance of a colloid adhesive patch on recurrent herpes labialis lesions. Zaprezentowana podczas 15. Kongresu Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, Rodos, Grecja , 2006.
2. W badaniu klinicznym z udziałem 174 uczestników, u 25% badanych plaster utrzymywał się na skórze przez 12 godzin lub dłużej. W indywidualnych przypadkach
czas ten może się różnić.
3. Plaster działa jak tarcza antywirusowa, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia opryszczką

