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T egoroczne wakacje z pewnością będą różnić 
się od poprzednich. Możemy zapomnieć  
o wyjazdach zagranicznych i wylegiwaniu się 

na śródziemnomorskich plażach. Warto wykorzy-
stać ten czas na odkrycie uroków naszego kraju.

Mimo tych wszystkich zmian i obostrzeń nie powin-
niśmy zapominać o drobnych przyjemnościach. 
Dlatego w letnim numerze „Sezonu na Zdrowie” 
pokazujemy Państwu sposoby na to, jak zadbać 
zarówno o ciało, jak i zdrowie psychiczne.  Dowie-
cie się, jak zwalczyć kompleksy czy pokonać stres, 
który w obecnym czasie może być jeszcze większy. 
Wszystkim rodzicom, którzy od kilku miesięcy 
szukają sposobów na zajęcie czymś swoich dzieci, 
polecam artykuł o nauce cierpliwości.

Wykorzystajmy ten czas na pracę nad sobą i zbu-
dujmy formę na kolejne miesiące.

Redaktor Naczelna 
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Zezwala się na cytowanie treści magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło 
cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane 
w magazynie Sezon na Zdrowie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cy-
wilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty promocyjne obowiązują na warunkach w nich 
wskazanych, w szczególności wyłącznie w okresie trwania promocji lub do wyczerpania asortymentu.  
Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy.
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w a ż n e  r o z m o w y

Polskie społeczeństwo się starzeje. Czy to przekłada się 
na sytuację na rynku pracy? 
Problem starzejącego się społeczeństwa, czyli rosnącej liczby 
osób dojrzałych w stosunku do młodszych generacji, ma niewąt-
pliwie znaczenie dla rynku pracy. Wiąże się to z jednej stro-
ny z popytem i zapotrzebowaniem na usługi i konsumpcję, 
z drugiej zaś z ich podażą. 

Co to konkretnie oznacza?
Mamy do czynienia ze wzrostem usług, a jednocześnie ze spad-
kiem produkcji, która będzie bardziej zautomatyzowana i efek-
tywna. Coraz więcej zadań mogą i będą wykonywać za czło-
wieka maszyny. Z kolei – w związku z tym, że starszych osób 
będzie przybywało – wzrastać będzie zapotrzebowanie na usłu-
gi opiekuńcze, medyczne, rehabilitacyjne i całą ogromną sfe-
rę związaną z wykorzystaniem czasu wolnego. 

Po pięćdziesiątce i później chcemy nadal prowadzić życie 
na dobrym poziomie.
Tak, będzie coraz większe zapotrzebowanie na dobrą jako-
ściowo opiekę zdrowotną dla starszej grupy Polaków, rosnąć 
też będą ich oczekiwania co do podtrzymywania wysokiej 
stopy życiowej. Skoro jesteśmy mniej aktywni zawodowo, 
chcemy sensownie wykorzystywać czas wolny. Będzie więc 
rosło zapotrzebowanie na usługi edukacyjne skierowane dla 
osób dojrzałych, usługi w sektorze kultury, a także dostoso-
wane dla nich zajęcia czy wyjazdy rekreacyjne i inne. 

Wróćmy jeszcze do kwestii zatrudnienia. Z opublikowane-
go kilka miesięcy temu raportu Age Power wynika, że mię-
dzy 2015 a 2020 rokiem ubędzie na rynku pracy blisko 
milion osób w wieku 18-44 lat, czyli najbardziej pożąda-
nych pracowników. Do roku 2025 ta grupa zmniejszy się 
o kolejny ponad milion. Czy starsze roczniki mogłyby 
w jakimś stopniu wypełnić tę lukę? 
Skoro w dłuższej perspektywie można się spodziewać rozwo-
ju firm i instytucji świadczących wspomniane przeze mnie 
usługi, może się też pojawić potrzeba zatrudniania większej 
liczby pracowników o nowych kwalifikacjach i umiejętno-
ściach społecznych. Osoby w wieku 50 plus i starsze mogły-  →

W BR E WMETRYCE

✑

Osoby urodzone w latach 
60. wychowały się  

w PRL-owskim 
niedostatku, ale 

realizowały zawodowo 
w czasie przemiany 

ustrojowej w Polsce. 
Są zdyscyplinowane, 

lojalne, a do swojej pracy 
podchodzą poważnie. 

Choć brzmi to zaskakująco, najbardziej zaangażowane w swoją pracę są osoby w dojrzałym 
wieku. Jak na ich tle w ypadają młodsze polskie generacje? I czego wzajemnie mogłyby się  

od siebie nauczyć – pytamy socjologa dr. hab. Michała Lenartowicza. 
/ ROZMAWIA  Justyna Król

NASZ EKSPERT
dr hab. Michał Lenartowicz  

prof. AWF Warszawa

by na tym polu wypełnić rynek pracy. Można też sobie wyobra-
zić – prawdopodobnie tak właśnie będzie – że pracownicy 
będą się przemieszczać pomiędzy branżami, zmieniać zawo-
dy, dokształcać się. Co ważne, w takim scenariuszu duże zna-
czenie będą miały zdolności interpersonalne i tzw. miękkie 
kompetencje, kluczowe w przypadku bezpośredniego kon-
taktu z klientami. 

Z raportu Age Power wynika też, że pokolenie 55-latków, 
tzw. Baby Boomers, ma największe poczucie sensu i celu 
w pracy, a sama praca jest dla nich źródłem pozytywnych 
emocji. Z czego to może wynikać?
Różnice między różnymi grupami wiekowymi w podejściu 
do obowiązków zawodowych z pewnością wynikają z wycho-
wania i socjalizacji w ramach różnych systemów wartości. 
Osoby urodzone w latach 60. wychowały się w PRL-owskim 
niedostatku, ale realizowały zawodowo już w czasie przemia-
ny ustrojowej w Polsce. Są zarówno zdyscyplinowani w pra-
cy, jak i lojalni, a do swojej pracy podchodzą poważnie. Dla-
tego nie rozumieją często zachowań kolegów młodszych 
o dekadę lub dwie, którzy uważają, że to nie oni powinni przy-
stosowywać się do miejsca pracy, lecz miejsce pracy do nich. 
Dla współczesnych 20-30-latków dyscyplina jest rzeczą raczej 
względną, a hierarchiczność struktury firmy to przeżytek. 

Zatem młodsze pokolenia inaczej układają swoje życie zawo-
dowe niż osoby dojrzałe?
Tak, szybciej zmieniają miejsca pracy, jeśli coś nie jest w nich 
realizowane zgodnie z ich oczekiwaniami lub zaburza rów-
nowagę pomiędzy obowiązkami i życiem prywatnym. Potra-
fią beztrosko podchodzić do procesów rekrutacyjnych i sze-
fów. Stawiają często nierealistyczne i wygórowane oczekiwania 
finansowe i pozafinansowe. Przyczyną jest również europej-
ska i globalna otwartość rynku pracy oraz wiedza na temat 
warunków na danym stanowisku w innych państwach.

Czego więc mogą się od siebie wzajemnie nauczyć dzisiejsi 
50- i 20-latkowie, gdy pracują w jednej firmie?
Obie te grupy mają szereg komplementarnych cech i umiejęt-
ności, które – sprawnie zarządzane w mieszanych zespo-
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E FEKT Y W NOŚĆ POKOL E Ń W PR AC Y 
●  Obecnie w Polsce brakuje ok. 140 tys. pracowników. Prognozy 
demograficzne wskazują, że młodsze roczniki będą zawodowo coraz 
trudniej dostępne. 

● Między 2015 rokiem a 2020 ubędzie blisko milion osób w wieku 
18-44 lat. Rezerwy zatrudnienia znajdują się w starszych rocznikach. 
Wygrają te firmy, które będą przyciągać pracowników w różnym wieku. 

● Pokolenie C (20-latkowie): mają najmniejsze poczucie sensu i celu 
w pracy, odczuwają najniższy poziom satysfakcji i najrzadziej ze 
wszystkich grup wiekowych radość i optymizm. 19,5 proc. ma trudno-
ści w zasypianiu. Starają się nie zostawać dłużej w firmie i nie zabierać 
pracy do domu. Są bardziej aktywne fizycznie, robią sobie przerwy 
w pracy i na ogół nie czują się nią przeciążone. 

● Pokolenie Y (30-latkowie): 71,9 proc. z nich jest uzależnionych  
od sprawdzania poczty i odbierania telefonów. Co czwarty ankieto-
wany często przynosi pracę do domu, a 43,6 proc. notorycznie pra-
cuje dłużej niż 8 godzin. Co trzeci ankietowany myśli o zmianie pracy 
z powodu zmęczenia i przeciążenia obowiązkami.

● Pokolenie X (40-latkowie): dla wielu z nich praca jest najważniej-
szą wartością, której podporządkowane są pozostałe aspekty życia. 
Najczęściej przynoszą pracę do domu, są zajęci non-stop często bez 
przerw. 47,5 proc. czterdziestolatków czerpie dużo radości i satys-
fakcji z wykonywanych obowiązków, ale też najczęściej czują w pracy 
strach i niepokój. Uważają też, że ich praca niekorzystnie odbija się  
na relacjach z bliskimi (31,9 proc.) i zdrowiu (53,1 proc.).

● Pokolenie Baby Boomers (50-latkowie): mają najwyższy wynik 
w poczuciu sensu i celu, umiejętności koncentracji, organizacji pracy, 
która jest dla nich źródłem pozytywnych emocji. 61,2 proc. pracowni-
ków 50+ rozpoczyna dzień pracy ze spokojem i optymizmem. Częściej 
niż co drugi badany wykonuje zadania, które sprawiają mu ogromną 
satysfakcję i radość. Ponad połowa z nich ma czas na hobby i spotka-
nia z bliskimi (56,8 proc.). 60 proc. nie czuje się przeciążone obowiąz-
kami zawodowymi.

Źródło: badanie „Age Power”, zrealizowane w latach 2018-2019 przez   
Human Power. Partnerami badania jest firma JLL, Kinnarps, Edenred.

łach – mogą zwiększać efektywność firmy czy instytucji jako cało-
ści. Osoby młodsze bywają bardziej kreatywne, odważne, sprawniejsze 
fizycznie i technologicznie niż starsi pracownicy. W połączeniu 
z doświadczeniem zawodowym i życiowym oraz kompetencjami 
społecznymi tych drugich, mogą stanowić ogromny potencjał 
i przewagę konkurencyjną firm zarówno w sektorze usług edu-
kacyjnych, zdrowotnych czy rekreacyjnych, jak i w produkcji. 

To zresztą tradycyjne połączenie tradycji i nowoczesności obser-
wowane od stuleci, z tą różnicą, że w ostatnich dekadach zmia-
na następuje bardzo szybko. Ot, choćby w obszarze nowych tech-
nologii i ich wykorzystania. Oba pokolenia – i starsze, i młodsze 
– muszą uczyć się od siebie nawzajem. Wymaga to od wszystkich 
tolerancji dla różnych wartości, postaw i zachowań oraz skupie-
nia się na korzyściach, jakie z tego zróżnicowania mogą wynik-
nąć. Ale to już nie dotyczy tylko różnicy wieku, ale wszelkich 
uwarunkowań kulturowych i mentalnych między ludźmi.  ◆

s p o s ó b  n a . . .

✹

1 OCZYSZCZANIE – rano i wieczorem przemy-
waj twarz preparatami, które pozwolą usunąć 
nadmiar sebum i nagromadzone zanieczysz-

czenia. Żel, piankę lub mus dobierz do rodzaju 
i wieku skóry. Skorzystaj z dostępnych w aptece 
dermokosmetyków, by oczyszczanie było delikatne 
i bezpieczne. Zbyt agresywne spowoduje, że skóra 
przesuszy się, co wpłynie na słabszą produkcję 
włókien kolagenowych. 

2 TONIZACJA – po każdym myciu przywróć  
cerze równowagę mikrobiologiczną, stosując  

tonik. Zrezygnuj latem z kosmetyków mocno 
ściągających, postaw na takie z funkcją nawilżania, 
dotlenienia, odświeżenia.

3 ZŁUSZCZANIE – możesz zrobić domowy 
peeling (proste przepisy podawaliśmy  
w zimowym wydaniu „Sezonu na Zdrowie”) 

lub skorzystać z aptecznych preparatów. Dobrze 
żeby miały kremową formulę, zawierały naturalne 
oleje, np. arganowy, zmielone pestki i orzechy,  
a w nazwie miały „nawilżający”. O tej porze roku 
unikaj natomiast mechanicznych peelingów czy 
mikrodermabrazji w gabinetach kosmetycznych.

4 NAWILŻANIE – jest kluczowym elemen-
tem pielęgnacji o tej porze roku. Stosuj krem 

na dzień i na noc, wklepując go zarówno w twarz, 
jak i szyję czy dekolt. Szukaj preparatów z wita-

BY UTRZYMAĆ CERĘ W ZDROWIU  
I DOBREJ KONDYCJI, NIE WYSTARCZY 
CHRONIĆ JĄ PRZED PROMIENIAMI UV. 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ INSTRUKCJI.

BLASK 
OPALENIZNY 

L ATE M 

minami, zwłaszcza C i E, solami mineralnymi, 
floretyną, koenzymem Q10, kwasami ferulowym 
i hialuronowym. Pij dużo wody, dzięki temu do-
starczysz skórze wilgoci również od wewnątrz. 

5OCHRONA – promieniowanie UV nisz-
czy cement międzykomórkowy, dając 
dostęp wolnym rodnikom, a w konse-
kwencji – przyspieszając fotostarzenie 

skóry. Dlatego stosuj filtry minimum 30 SPF,  
a najlepiej 50 SPF. Nakładaj je przynajmniej  
na kwadrans przed wyjściem na zewnątrz,  
ponawiaj aplikację co dwie godziny, a także  
wtedy gdy przetrzesz twarz lub ją zmoczysz.
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WYPRÓBUJ
Zaprzyjaźnij się  

z maseczkami, zwłasz-
cza tymi nawilżającymi  
i z zawartością witamin. 

Nakładaj je nawet 
codziennie.



p r a w a  p a c j e n t a

 ZNAJDZIESZ TU:  

1. e-recepty
2.  e-skierowania, np. do poradni, szpitala, 

sanatorium
3. historię twoich wizyt u lekarza NFZ
4. informację o zaplanowanych wizytach
5. zwolnienia lekarskie
6. listę przepisanych ci leków na receptę

 DODATKOWO:   

7.  Lekarz będzie widział, jakie leki przyjmujesz. 
8.  Możesz upoważnić bliskich do wglądu w twoją 

dokumentację medyczną i realizacji recept.
9.  Znajdziesz tu link do informacji o lekach 

dopuszczonych do obrotu w Polsce.

 JAK ZYSKAĆ DOSTĘP DO IKP? 

•  Potrzebujesz tzw. profilu zaufanego. Jeśli już go 
masz, wejdź na portal pacjent.gov.pl i zaloguj 
się do swojego Internetowego Konta Pacjenta.

INTERNETOWE

K NTO
PACJENTA
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Warto mieć do niego dostęp. Daje wiele korzyści i bardzo ułatwia życie, 
nie tylko w czasie pandemii.
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 NIE MASZ PROFILU ZAUFANEGO? 

1. Zaloguj się do swojej bankowości online.
2. Znajdź zakładkę Profil zaufany i go załóż. 
3.  Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz  

niemal od razu, w swoim banku online.
WAŻNE: Możliwość założenia profilu zaufanego 
oferują: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, Inte-
ligo, Santander Bank, Pekao SA, mBank, Bank 
ING, Envelo, Millennium Bank i Alior Bank.

 GDY MASZ RACHUNEK  
 W INNYM BANKU:

1.  Wejdź na: pz.gov.pl i kliknij w formularz  
rejestracyjny. Wypełnij go.

2.  Masz 14 dni, by udać się do punktu potwier-
dzającego (ich listę znajdziesz na stronie  
pz.gov.pl), np. twojego oddziału NFZ,  
urzędu skarbowego, gminy. Urzędnik  
na miejscu uaktywni twój profil zaufany, 
potwierdzając twoją tożsamość.

Sy s t e m ,  w  k t ó r y m  
u m i e s zc z a n e  s ą  t w o j e  

d a n e  m e d y c z n e .
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WITAMIN Y
            MINERAŁY, 

EKSTRAKT Y

L ek przeznaczony jest dla chorych lub zagro-
żonych chorobą, podczas gdy suplement to uzu-
pełnienie diety. Z tego powodu przeznaczony 
jest dla osób zdrowych, których jadłospis 

wymaga wsparcia, np. wegan, wegetarian, odchudza-
jących się, cierpiących na osteoporozę, kobiet w ciąży 
czy w okresie menopauzy. Skład suplementów, inaczej 
niż leków, nie jest restrykcyjnie badany. Podobnie jak 
ich działanie odżywcze. Preparaty witaminowe nie 
muszą mieć pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Co więcej, to producent decyduje, jak je zakwalifiku-
je. Te, które zostały zgłoszone Głównemu Inspekto-
rowi Sanitarnemu i zostały przez niego sprawdzone, 
znajdziesz na: www.rejestrzp.gis.gov.pl (patrz punkt 
10 Dekalogu suplementacji)  ◆ 

80 proc. Polaków regularnie przyjmuje suplementy na własną rękę. Tymczasem  
– choć to nie leki – w ymagają konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. 

/ TEKST Liliana Raczkowska 

DEKALOG  SUPLEMENTACJI
1. JEDZENIE TO NIE LECZENIE – suplementy diety to rodzaj żywności. 
Nie myl ich z lekami, których przeznaczenie jest zupełnie inne.

2. SUPLEMENTOWAĆ ZNACZY UZUPEŁNIAĆ – pamiętaj, że podstawą 
dobrego samopoczucia jest zbilansowana dieta. Prowadź zdrowy styl życia.

3. NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI – nie polegaj na informacjach 
pochodzących z reklam. Postaw na rzetelne źródła wiedzy – rozmawiaj  
z lekarzem, farmaceutą.

4. ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ – sięgając po witaminy lub minerały, uważ-
nie obserwuj, w jaki sposób wpływają na twój organizm.

5. POCHODZENIE MA ZNACZENIE – kupuj preparaty jedynie ze spraw-
dzonych źródeł. Zachowaj szczególną ostrożność wobec produktów 
dostępnych w internecie.

6. NIE SUPLEMENTUJ NA ZAPAS – zanim zastosujesz konkretny produkt, 
wykonaj badania, aby przekonać się, czy twoja dieta wymaga wsparcia.

7. BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM – upewnij się, że dany prepa-
rat jest dobry dla ciebie, niektóre są przeznaczone dla konkretnych grup, 
np. dzieci, innych nie zaleca się np. kobietom w ciąży.

8. WIĘCEJ NIE ZNACZY LEPIEJ – nie przekraczaj zalecanej dziennej 
porcji produktu. Nadmiar niektórych składników w diecie jest tak samo 
szkodliwy jak ich niedobór.

9. UWAŻAJ NA INTERAKCJE – suplementy diety mogą negatywnie 
wpływać na działanie przyjmowanych leków. Zawsze informuj swojego 
lekarza o przyjmowanych preparatach i zastosuj się do jego rad.

10. WYBIERAJ ROZSĄDNIE – korzystaj z Rejestru Produktów  
zamieszczonego na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego  
(www. rejestrzp.gis.gov.pl), aby dowiedzieć się czy dany środek został 
zgłoszony jako suplement diety i jaki jest jego aktualny status.

Na podstawie: gis.gov.pl



Im więcej przy jmujesz leków, t ym większe jest ryzyko 
interakcji między zawart ymi w nich substancjami 

czynnymi. Zobacz, jak się ich ustrzec.

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

NIEBEZPIECZNE

LEKI MOGĄ WCHODZIĆ W REAKCJE Z:

  innymi lekami
  żywnością
  ziołami
  używkami
  suplementami

MOŻLIWE SKUTKI NIEPOŻĄDANE:

  zmiana właściwości medykamentu

  osłabienie lub wzmocnienie jego działania 

   zsumowanie związków czynnych  
(czasem ich stężenie bywa toksyczne)

   uszkodzenie narządów i układów 
wewnętrznych (np. wątroby, serca, nerek)

PRZESTRZEGAJ TYCH ZASAD:

1 Zawsze informuj lekarza o chorobach 
i alergiach, na które cierpisz oraz o przyj-

mowanych preparatach. Boisz się, 
że wszystkiego nie zapamiętasz? Zrób listę 
na kartce i weź ją na wizytę. Albo już dziś  
aktywuj swoje Internetowe Konto Pacjenta 
– zawiera bazę przyjmowanych przez ciebie 
leków (jak założyć IKP, podpowiadamy na s. 8)

2 Informuj lekarza o stosowanych używkach: 
alkoholu, papierosach, kawie.

3 Przyjmuj farmaceutyki dokładnie 
w takich dawkach i o takich porach,  

jak zostało to przepisane. 

4 Nie lecz się sam. Nie bierz leków – także 
bez recepty – czy suplementów na własną 

rękę. Przed zakupem poradź się farmaceuty.

5 Zawsze uważnie czytaj ulotki dołączone  
do medykamentu. Skonsultuj się z leka-

rzem lub farmaceutą, jeśli skład preparatu 
sugeruje niekorzystne współdziałanie z innym.

6 Nie stosuj specyfików przeterminowa-
nych. Ani tych, które zostały ci po ostat-

niej terapii, np. grypy albo przeziębienia.

7 W razie wątpliwości skorzystaj z zakład-
ki Sprawdź interakcje w internetowym 

Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia 
(ktomalek.pl/l/interakcje/pomiedzy-lekami) 
– by upewnić się, że przyjmowane przez  
ciebie środki nie kolidują ze sobą.
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RYZYKO  
GROŹNYCH  

INTERAKCJI WYNOSI:
58 proc. – gdy przyjmujesz 

pięć specyfików
82 proc. – gdy bierzesz 

siedem leków  
i więcej
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C hoć do końca czerwca 2022 roku samorządy 
mają czas na wymianę wszystkich pojemników 
na nowe, w pełni zgodne z systemem segrega-
cji, większość z nich już teraz obliguje swoich 

mieszkańców do dzielenia śmieci na kategorie. Poza 
względami ideologicznymi, ważne są finansowe. Jeżeli 
część mieszkańców, np. bloku czy osiedla, nie segreguje 
odpadów, wszystkim naliczana jest opłata według wyż-
szej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za 
odpady zmieszane).

TRZ Y GŁÓW NE ZASADY SYSTEMU 
SEGREGACJI ODPADÓW TO:
➊ Oddzielaj to, co można odzyskać
➋  Resztę w rzuć do odpadów zmieszanych.
➌ Uważaj na odpady niebezpieczne.  ◆ 

Już od blisko trzech lat 
obowiązuje w Polsce jednolity 

system segregacji odpadów. 
Każdej z kategorii przypisany 

jest konkretny kolor pojemnika.
/ TEKST Karolina Górska
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PAPIER
WRZUCAJ:
•  opakowania z papieru, karton,  

tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
•  papier szkolny i biurowy,  

zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 
WRZUCAJ:
•  odkręcone i zgniecione plastikowe 

butelki po napojach
•  nakrętki, o ile nie zbierasz ich osob-

no w ramach akcji dobroczynnych
•  plastikowe opakowania po produk-

tach spożywczych
•  opakowania wielomateriałowe  

(np. kartony po mleku i sokach)
•  opakowania po środkach czystości 

(np. proszkach do prania), kosmety-
kach (np. szamponach, paście  
do zębów) itp.

•  plastikowe torby, worki, reklamów-
ki, inne folie

• puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

SZKŁO
WRZUCAJ:
•  butelki i słoiki po napojach i żyw-

ności (w tym butelki po napojach 
alkoholowych i olejach roślinnych)

•  szklane opakowania po kosmety-
kach (jeżeli nie są wykonane  
z trwale połączonych kilku  
surowców)

ODPADY BIODEGRADOWALNE 
WRZUCAJ:
•  odpadki warzywne i owocowe 
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

ODPADY ZMIESZANE
Wrzuć do tego pojemnika wszystko 
to, czego nie wrzuciłeś do pozosta-
łych czterech
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Barwna  
piątka

ODPADY NIEBEZPIECZNE:
• zużyte baterie i akumulatory
• przeterminowane lekarstwa
• zużyte świetlówki
• odpady po żrących chemikaliach (np. środkach  
ochrony roślin)
• zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). 
Należy je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach  
– w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zorganizowanym 
przez gminę. Na jej stronie internetowej znajdziesz 
szczegółowe informacje, kiedy i gdzie działa taki punkt.

Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

POTRZEBUJESZ  PIĘCIU  POJEMNIKÓW:

NIE WRZUCAJ TUTAJ:
•  butelek i pojemników  

z zawartością
• plastikowych zabawek
•  opakowań po lekach i zużytych 

artykułów medycznych
•  opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
•  zużytych baterii i akumulatorów
•  puszek i pojemników po farbach 

i lakierach
•  zużytego sprzętu elektroniczne-

go i AGD

NIE WRZUCAJ TUTAJ: 
•  ręczników papierowych i zużytych 

chusteczek higienicznych
•  papieru pokrytego folią
•  papieru zatłuszczonego lub mocno 

zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
•  pieluch jednorazowych i innych 

środków higienicznych

NIE WRZUCAJ TUTAJ:
•  odpadów niebezpiecznych 

(patrz ramka na stronie obok)

NIE WRZUCAJ TUTAJ:
• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• drewna impregnowanego
• ziemi i kamieni

NIE WRZUCAJ TUTAJ:
•  ceramiki, doniczek, porcelany, 

kryształów, luster, szyb okiennych
• szkła okularowego 
• szkła żaroodpornego
• zniczy z woskiem
• żarówek i świetlówek, reflektorów
•  opakowań po lekach, rozpuszczal-

nikach, olejach silnikowych
• monitorów i lamp telewizyjnych



Z badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego* wyni-
ka, że polscy mężczyźni mają szansę żyć w zdrowiu zaled-
wie 59 lat. Dlaczego tak krótko?
W Skandynawii czy Niderlandach ludzie starzeją się wolniej, 
bo zdrowy styl życia jest tam na pierwszym miejscu. A to spro-
wadza się przede wszystkim do regularnej aktywności fizycz-
nej – od najmłodszych lat do starości. Sport wpływa nie tyl-
ko na kondycję fizyczną, lecz także psychiczną, ponieważ 
pozwala utrzymywać kontakt z ludźmi, działać w grupie. 

Kolejny element zdrowego stylu życia to równowaga mię-
dzy pracą a życiem prywatnym – w krajach skandynawskich 
czy w Holandii jest ona zachowana, u nas, w Polsce – nie. Gdy 
pytam pacjentów, ile godzin liczy ich dzień roboczy, odpo-
wiadają, że 10-12. To zdecydowanie za dużo i niekorzystnie 
wpływa na zdrowie. To dlatego Polacy żyją krócej.

Czy to znaczy, że gdyby polscy mężczyźni mniej czasu sie-
dzieli za biurkiem a więcej się ruszali, cieszyliby się 
dobrą kondycją o kilkanaście lat dłużej?
Kiedyś uważano, że za dobre zdrowie w 75 procen-
tach odpowiadają geny, a za resztę styl życia. Dzi-
siaj dziedzina nauki zwana epigenetyką odwraca 
te proporcje. Za pomocą dobrych nawyków może-
my zmienić wszystko. 

POLAK 
Gdy mężczyzna idzie na emeryturę, rzadko kiedy się z tego cieszy i uważa, że teraz 
to dopiero będzie miał czas wolny na swoje pasje. Przeważnie ogarnia go poczucie 

pustki, samotności i braku celu. A przecież wcale tak być nie musi.
/ ROZMAWIA Beata Kawecka

m ę s k i e  t e m a t y
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su życia, ma wrażenie, że jest bezużyteczny. Dodatkowo, większość polskich 
mężczyzn, którzy niebawem wejdą w wiek emerytalny lub już w nim są, 
wszystkie swoje siły i energię koncentrowała na dorabianiu się. Nie było cza-
su ani pieniędzy na hobby i zapewnienie sobie alternatywy na ten okres, kie-
dy życie zawodowe się kończy. 

A jeśli relacje towarzyskie ograniczały się do tych w pracy, w momencie 
przejścia na emeryturę pojawia się pustka.
Niestety, rzadko udaje się kontynuować zawodowe znajomości na emerytu-
rze. Trudno jest też panom nawiązywać nowe kontakty. Pojawia się więc 
samotność, która w połączeniu z brakiem hobby i zapadaniem na zdrowiu 
sprawia, że mężczyzna traci grunt pod nogami.

Czy to znaczy, że emerytura to dobry czas, by zapcząć uprawiać sport?
Tak, ale ostrożnie. Ponieważ jeśli latami nie dbaliśmy o kondycję, w tym o sta-
wy, dużo siedzieliśmy, nie powinniśmy ruszać z kopyta, bo to grozi przeciąże-
niami. Warto wiedzieć, że za utrzymanie stawów, mięśni i powięzi w dobrej 
formie również odpowiada testosteron. Gdy z wiekiem produkcja tego hormo-
nu spada, grożą nam kontuzje. Dobrym rozwiązaniem jest jego suplementa-
cja, na przykład w formie iniekcji.

A czy polscy panowie regularnie się badają?
O profilaktykę panów w wieku 50-60 lat dbają zazwyczaj ich partnerki. Sam 
mężczyzna przychodzi do lekarza, dopiero gdy go coś boli. W młodym poko-
leniu jest pod tym względem dużo lepiej. 30-40-latkowie wiedzą też znacz-
nie więcej o wpływie testosteronu na zdrowie, męskość i młodość. 

Na czym ten wpływ polega?
Gdy w czasie andropauzy spada ilość testosteronu, wzrasta poziom estroge-
nów, czyli hormonów żeńskich. A te powodują, że mężczyzna zaczyna tyć, 
przy czym tkanka tłuszczowa gromadzi się u niego w tych samych partiach 
ciała co u kobiet: na udach, brzuchu, biodrach, piersiach. Twarz robi się okrą-
gła, a głos przybiera ciepłą barwę – to ewidentne oznaki starzenia się. 

I mężczyzna zaczyna chorować…
Tak, ponieważ otyłość brzuszna determinuje problemy z układem krążenia, 
sklerozę naczyń mózgowych, cukrzycę typu 2. Tę ostatnią jako pierwsi zaczę-
li leczyć testosteronem australijscy naukowcy. Ale niski poziom tego hormo-
nu przekłada się także na wzrost ryzyka nowotworu prostaty, co już kilka lat 
temu potwierdził doktor Abraham Morgentaler z Harvard Medical Center. 

Sporo mówi się także u depresji mężczyzn w wieku emerytalnym…,
Pierwszą tego przyczyną jest wspomniana utrata życiowego celu. Nie ma też 
rekompensaty tego celu w postaci pasji, hobby czy zainteresowań. Drugą przy-
czyną jest spadek testosteronu, który jest hormonem radości, szczęścia oraz 
energii. Nie chce nam się szukać nowego sensu życia i koło się zamyka. 

W jaki sposób z niego wyjść?
Jeśli to możliwe, mężczyzna powinien pracować jak najdłużej, stopniowo ogra-
niczając czas poświęcany na sprawy zawodowe, aby utrzymać się w korzystnej 
formie psychicznej. Dobrze, żeby poszukał sobie zainteresowań i towarzystwa, 
najlepiej męskiego, w których zrealizuje potrzebę współdziałania i zdrowej 
rywalizacji. Bardzo dużo daje, wręcz czyni cuda, aktywność ruchowa. To reme-
dium dla ciała i dla ducha.◆

NASZ EKSPERT
dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach,  
lekarz medycyny męskiej, Medicover, prezes Polskiego 
Towarzystwa Promocji Medycyny Męskiej Achilles
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☞

Regularna aktywność fizyczna, niekoniecznie sport, może 
to być praca w ogrodzie czy wokół domu, obniża ryzyko zawa-
łu, udaru i choroby niedokrwiennej serca. Jeśli zrezygnujemy 
z palenia papierosów, zredukujemy dodatkowo nowotwory 
płuc czy przewlekłe chroniczne zapalenie oskrzeli. 

Wspomniała pani o tym, że praca także może negatywnie 
wpływać na zdrowie mężczyzn…
To prawda, ponieważ pan w wieku 55 plus większość swojego 
życia spędza właśnie w pracy. Jeśli do tego pełni kierowniczą 
funkcję albo przynajmniej jest za coś odpowiedzialny, ma uza-
leżniające go poczucie sprawczości. Gdy przechodzi na emery-
turę, jego życie i poczucie własnej wartości całkowicie się zmie-
nia: przebywa w domu, w którym żona prosi go, żeby wyniósł 
śmieci, obrał ziemniaki, poszedł z wnuczkiem na spacer…  

To źle?
Oczywiście nie, tyle że dla faceta utrata pozycji zawodowej 
i spowodowany nią spadek samooceny sprawiają, że w orga-
nizmie maleje poziom testosteronu, który daje mężczyźnie 
poczucie, że jest samcem alfa, przywódcą, liderem. Narasta-
jące niezadowolenie sprawia następnie, że uwalnia się korty-
zol – hormon stresu, który w pracy też był obecny, ale teraz 
jego poziom znacznie wzrasta. A kortyzol to największy wróg 

testosteronu i mężczyzna zaczyna niewieścieć.

Czym to się objawia?
Robi się słaby fizycznie i psychicznie. Reaguje bardziej 
emocjonalnie, łatwiej się wzrusza. Gdy spada poziom 
testosteronu, mężczyzna traci także potrzebę bycia naj-
ważniejszym, stanowczym, decyzyjnym. Nie widzi sen-

*  Raport „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”, 
NIZP-PZH, 2019
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   Intensywny kolor zdrowia
Latem warto jeść sporo owoców i warzy w o ciemnoniebieskim i fioletow ym 

kolorze. Zawierają cenne f lawonoidy, których bardzo potrzebujemy.
/ TEKST Kinga Lisowska

s k a r b y  n a t u r y
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I m ciemniejszy kolor owoców i warzyw, tym zawar-
tość antocyjanów wyższa. Należą one do grupy 
flawonoidów, które hamują rozwój wolnych rod-
ników, czyli procesy starzenia. Lista ich zalet zdaje 

się nie mieć końca. Mają działanie przeciwzapalne, 
antybakteryjne i antywirusowe. Usprawniają przepływ 
krwi, obniżając jej ciśnienie i przeciwdziałają zakrze-
pom. Wspomagają dotlenienie organizmu i zapobie-
gają miażdżycy.

Wiemy już, jak warzywa i owoce o ciemnej barwie wpływają na nasz 
organizm, a jakby wybrać jeden najważniejszy zbawienny czynnik?
Ja bym postawiła na błonnik, w który są zasobne. Te roślinne wielocukry 
i ligniny nie są trawione w naszym przewodzie pokarmowym. Przechodzą 
przez niego w niemal niezmienionej formie, wchłaniając tylko wodę i roz-
luźniając masy kałowe, przez co ułatwiają codzienne wypróżnianie się. 
A to znacznie obniża ryzyko wystąpienia nowotworu jelita grubego oraz 
występowanie chorób metabolicznych. 

Czy jedząc dużo błonnika, można uregulować masę ciała? 
Redukcja masy ciała następuje, kiedy bilans energetyczny – na który ma 
wpływ m.in. poziom aktywności ruchowej i liczba spożywanych dziennie 
kalorii – jest ujemny. Schudnąć można, jeśli nasz organizm wydatkuje wię-
cej energii, niż jej przyjmuje. 

Jedzenie niektórych owoców i większości warzyw jest w tym kontekście 
o tyle korzystne, że zawierają dużo wody, zapewniają większą sytość, a zara-
zem zawierają błonnik, a na ogół są niskokaloryczne. Natomiast nie ma 
produktów, które stricte odchudzają. 

Czy latem, w sezonie na polskie owoce i warzywa, powinniśmy jeść 
jak najwięcej ciemnogranatowych produktów, by stworzyć „zapa-
sy” na jesień i zimę? 
Organizm na co dzień ma swoje potrzeby, wykonuje ogromną pracę, aby 
utrzymać nas w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Dlatego regularnie 
potrzebuje witamin, składników mineralnych i innych substancji. Nie 
da się tego zrobić na zapas. Oczywiście mamy „magazyny” niektórych 
związków w organizmie – jak wapń w kościach czy żelazo – ale łatwo je 
uszczuplić. Zdecydowana większość potrzebnych nam składników jest 
zużywana na bieżąco. Nie można więc latem zjeść ich tyle, aby wystar-
czyło na całą zimę. 

Zdrowa dieta opiera się na kilka zasadach, wśród nich różnorodności 
i umiaru. Niczego nie można jeść bez ograniczeń, bo każdy, nawet zdro-
wy produkt – w tym owoc czy warzywo – może dać dolegliwości bólowe, 
żołądkowo-jelitowe czy doprowadzać do nadmiaru energii, w konsekwen-
cji powodującego tycie. 

Czy owoce i warzywa w wersji przetworzonej, na przykład konfi-
tur, past czy chutneyów, zachowują pełnię cennych składników 
odżywczych?
Większość warzyw i owoców najwięcej wartości dostarcza, kiedy jest jedzo-
na na surowo, ewentualnie w wersji mrożonej. Konfitury, pasty czy chut-
neye – o ile nie są robione w domu – często zawierają zbędne dodatki i masę 
cukru. Mogą być więc dopełnieniem diety, w rozsądnej porcji. 

Owoce suszone dobrej jakości są wyjątkiem – zawierają duże ilości wita-
min i składników mineralnych. Pamiętajmy jednak, że jest w nich dużo 
cukrów i kalorii, stąd nie powinny zastępować owoców świeżych. Mogą 
znaleźć się w diecie zdrowej osoby, ale z umiarem.

NASZ EKSPERT
Kamila Urbaniak, dietetyk 
kreatorniazmian.pl, kamilaurbaniak.com

Poprawiają też pamięć i zdolność skupienia uwagi. Dobrze 
wpływają na wątrobę, wspierając jej odbudowę.  

Aronia, jagody i borówki – dzięki zawartości luteiny (poli-
fenol) i zeaksantyny – korzystnie działają na wzrok, zwięk-
szając elastyczność i szczelność naczyń włosowatych. 

Zawarty w żurawinie, ciemnych winogronach, borówce  
i czarnej porzeczce resweratrol działa przeciwnowotworo-
wo, chroniąc przed rakiem piersi, prostaty, jelit, płuc i jamy 
ustnej. Wzmacnia też serce. ◆
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ŚWIEŻE 
LEPSZE

Flawonoidy należą  
do nietrwałych związków 
roślinnych, nie są odporne  
na wysoką temperaturę. 
Dlatego zawierające je 

owoce i warzywa warto 
jeść na surowo.
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SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ W E. COLI
W lutym Massachusetts Institute of Technology 
poinformował o zaskakujących wynikach 
wykorzystania zaawansowanego samouczącego 
się algorytmu. Po wprowadzeniu do komputera 
informacji o 2500 leczniczych substancji 
zwalczających bakterię E. Coli oraz danych o kilku 
tysiącach innych chemicznych komponentów 

zadano mu zadanie wyszukania specyfików, które 
zwalczą bakterię, a zarazem takich, które składem 
nie będą przypominać dotychczas stosowanych 
leków. Uznany przez naukowców za najbardziej 
rokujący preparat (halicin) przetestowano 
na myszach – okazał się skuteczny wobec wielu 
szczepów i nie wywoływał oporności.
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SPOSÓB NA BA KTER IE
Oporność bakterii na antybiotyki to jedno z największych 
wyzwań współczesnej medycyny. Zmierzyli się z nim 
naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, którzy 
opracowali czip, badający wrażliwość bakterii na leki.  
W styczniu na łamach pisma „Micromachines” opisali,  
jak działa nowe urządzenie. Na specjalną płytkę z maleńkimi 
wgłębieniami zostały wprowadzone antybiotyki – także ich 
kombinacje i różne stężenia – po czym zamknięto płytkę 
próżniowo. Laborant musi ją odpakować i zakroplić wybraną 
bakterię, po czym czekać na wynik. Dzięki chipowi będzie 
można indywidualnie dopasować lek i dawkę do pacjenta.

ZA H A MOWAĆ 
AUTOAGRESJĘ

Troje profesorów z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego opracowało innowacyjną metodę walki  

z chorobami autoimmunologicznymi. Polega 
ona na namnażaniu – pobranych od pacjenta 

– limfocytów T regulatorowych (TREGs), 
odpowiedzialnych za ochronę organizmu przed 

chorobami autoagresywnymi. Pod koniec ubiegłego 
roku zakończono badania kliniczne z użyciem 

TREGs w leczeniu cukrzycy typu 1. i stwardnienia 
rozsianego. Będą one kontynuowane.

W lutym na łamach „Frontiers in Medicine” ukazał się artykuł 
podsumowujący analizy naukowców z John Hopkins Bloomberg 
School of Public Health. We współpracy z badaczami California 
Center for Functional Medicine and Focus Health dowiedli  
oni, że skuteczność niektórych ekstraktów roślinnych  
w walce z chorobą wywoływaną przez kleszcze jest większa 
niż antybiotyków, a do tego nie wywołuje skutków ubocznych. 
Szczególnie cenne z tego punktu widzenia są: Cryptolepis 
sanguinolenta (pnącze z Afryki), rdestowiec ostrokończysty 
(z Japonii), a ponadto: orzech włoski, piołun, czystek 
śródziemnomorski, tarczyca bajkalska oraz koci pazur.

ROŚL I N Y
PRZECIW  
BORELIOZIE 

IM TŁUSTSZE,  
TYM LEPSZE?

Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto, 
po zbadaniu blisko 21 tysięcy dzieci i nastolatków, 

doszli do wniosku, że te pijące tłustsze mleko 
(3,25 proc.) mają niższe BMI, a więc mniejsze 

ryzyko otyłości, w porównaniu z dziećmi pijącymi 
mleko niskotłuszczowe (0,1-2 proc.). Wyniki 

analiz opublikowano w lutym w piśmie „American 
Journal of Clinical Nutrition”.
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NASZ EKSPERT
dr Ewa Żmudzińska, ginekolog z Kliniki 

Zdrowia Kobiety INVICTA
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Jak rozwija się rak szyjki macicy?
Za główną przyczynę rozwoju raka szyki macicy uważa się 
zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, do którego 
dochodzi najczęściej drogą płciową. W miejscach zainfeko-
wanych komórki nabłonka szyjki macicy w sposób niekon-
trolowany rozrastają się, dając początek chorobie. Ten typ 
nowotworu rozwija się stosunkowo długo, według badań, 
od trzech do 10 lat. We wczesnym stadium nie daje żadnych 
dolegliwości. Niestety w Polsce nadal w większości przypad-
ków nowotwór diagnozowany jest w zaawansowanym sta-
dium, co znacznie utrudnia późniejsze leczenie i zmniejsza 
szanse na przeżycie. 

Co jeszcze o tej chorobie wiemy?
To drugi, pod względem częstotliwości występowania, nowo-
twór złośliwy narządów rodnych u kobiet w Polsce. Co waż-
ne, wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczalny. Pod-

Rak szyjki macicy brzmi jak 
wyrok. Jednak choroba rozwija się 
latami. Warto więc wiedzieć, jak jej 
zapobiegać, tym bardziej że wcześnie 
wykryta, jest na ogół wyleczalna!  
/ ROZMAWIA Beata Kawecka



stawową przyczyną zachorowań na ten typ nowotworu jest, 
jak wspomniałam, zakażenie wirusem brodawczaka ludzkie-
go HPV, przenoszonego drogą płciową. Ryzyko nowotworu 
tego rodzaju jest większe u kobiet palących papierosy. Wzra-
sta ono także wraz z wiekiem – choroba najczęściej dotyczy 
kobiet po 40., chociaż zmiany sygnalizujące zagrożenie mogą 
pojawić się już kilka lat wcześniej. 

Jakie badanie pozwala wykryć wcześnie ten nowotwór?
Podczas rutynowej wizyty kontrolnej ginekolog przeprowa-
dza wywiad medyczny, a następnie wykonuje USG przezpo-
chwowe, czyli transwaginalne. Badanie to dotyczy kobiet, któ-
re już rozpoczęły współżycie seksualne. Polega ono na założeniu 
sondy ultrasonograficznej do pochwy i zbadaniu narządu rod-
nego pacjentki - ocenie budowy i stanu narządów: jajników, 
macicy, jajowodów. Odstępstwa od normy będą wskazaniem 
do dalszej diagnostyki i leczenia.

Jak często należy wykonywać takie USG?
Każda kobieta w wieku rozrodczym – czyli przez lata, kiedy mie-
siączkuje – powinna odbyć wizytę kontrolną przynajmniej raz w roku. 
Konsultacji nie należy odwlekać, jeśli odczuwamy jakiekolwiek dole-
gliwości ze strony układu rozrodczego lub podejrzewamy, że jeste-
śmy w ciąży. 

Co poza tym badaniem pozwala wcześnie zdiagnozować raka 
szyjki macicy?
Jednym z podstawowych badań profilaktycznych, najczęściej wyko-
nywanych podczas wizyty kontrolnej, jest cytologia. Nie potrzeba 
na nią skierowania. Pozwala wykryć stany zapalne i niebezpieczne 
zmiany w obrębie szyjki macicy. Narodowy Fundusz Zdrowia refun-
duje badanie cytologiczne raz na trzy lata wszystkim kobietom mię-
dzy 29. a 59. rokiem życia. Jeżeli jednak występuje potwierdzone 
zarażenie wirusem HPV, specjaliści zalecają, by cytologię wykony-
wać raz do roku. Jest bezbolesna, szybka i prosta, polega na pobra-
niu wymazu z szyjki macicy za pomocą specjalnej szczoteczki. 

I co dalej?
Materiał przekazywany jest do oceny mikroskopowej, co daje moż-
liwość sprawdzenia, czy kobieta znajduje się w grupie ryzyka. Obec-
nie najczęściej stosuje się klasyfikację Bethesda dla określenia zmian 
w szyjce macicy. Jeśli wynik wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości leka-
rza, pacjentka otrzymuje dalsze zalecenia diagnostyczno-terapeu-
tyczne. Na przykład może zostać skierowana na badanie kolposko-
powe (polegające na oglądaniu narządów rodnych kobiety przy 
pomocy specjalnego mikroskopu) i ewentualne analizę histopato-
logiczną wycinków. 

Dlaczego Polki tak rzadko się badają?
Niektóre wstydzą się spotkania z ginekologiem, unikają badań, 
obawiając się ewentualnych zabiegów. Inne mówią, że są zwyczaj-
nie zabiegane i nie mają czasu, tym bardziej że „czują się zdrowe”. 
To błąd, bo wiele chorób układu rozrodczego jest niewyczuwal-
nych. Regularne wizyty u ginekologa to podstawa profilaktyki 
zdrowotnej kobiet. 

Czy w okresie menopauzy regularne wizyty u ginekologa rów-
nież są potrzebne?
Tak, coroczna, kontrolna wizyta powinna być stałym punktem w kalen-
darzu każdej dbającej o swoje zdrowie kobiety. Szczególnie w okre-
sie przekwitania, kiedy samopoczucie kobiety nie bywa najlepsze, 
ginekolog może za pomocą farmakologii zdecydowanie złagodzić 
skutki wahań hormonalnych. Dodatkowo w okresie menopauzy 
warto pamiętać o USG piersi lub badaniu mammograficznym oce-
niającym ryzyko wystąpienia raka piersi.  ◆

POWAŻNY  PRZECIWNIK
Rak szyjki macicy co roku zabija w Polsce aż 4 tysiące 
kobiet! Dla porównania w Szwecji, gdzie badania 
cytologiczne są powszechne, na wspomniany 
nowotwór rocznie umiera tylko około 50 kobiet. 
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G miny chętnie stawiają siłownie na otwartej prze-
strzeni, bo mieszkańcy bardzo je cenią za możli-
wość bezkosztowego i nieograniczonego w czasie 
treningu. I ćwiczą coraz chętniej, korzystają z nich 

zarówno osoby młodsze, jak i starsze.   
Można ruszać się w grupie – np. sąsiadów, przyjaciół czy 

rodziny. Często siłownie plenerowe lokalizowane są nieopo-
dal placów zabaw, co pozwala rodzicom łączyć troskę o dobrą 
kondycję z rekreacją pociech. 

Efekty regularnego treningu zobaczysz już po kilku tygo-
dniach: organizm się dotlenia, nastrój polepsza, ruchy 
nabierają sprężystości i płynności, stawy lepiej pracują, syl-
wetka się prostuje, masz też mniejszą zadyszkę, a dodatko-
wo gubisz zbędne kilogramy. 

Urządzenia do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu to już standard, nie tylko 

w dużych miastach. Ministerialne 
dofinansowania do tzw. Otwartych Stref 

Aktywności sprawiają, że także mniej 
zamożne samorządy mogą sobie pozwolić 

na tego typu inwestycje. 
/ TEKST Alicja Milewska

b ą d ź m y  w  f o r m i e
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W tym kontekście szczególnie warte polecenia są: 
• ROWEREK – oczywiście w wersji stacjonarnej, daje te same 
korzyści co tradycyjny jednoślad: poprawia pracę serca, zwięk-
sza twoją wytrzymałość, przy okazji modelując uda, łydki oraz 
pośladki
• ORBITREK – rękoma złap za uchwyty, stań na stopnicach, 
a następnie poruszaj naprzemiennie nogami do przodu i do 
tyłu, a jednocześnie rękami ciągnij i pchaj drążki; taki tre-
ning angażuje mięśnie okolic biodrowych i ramiennych, tuło-
wia oraz brzucha; jest dobry dla osób cierpiących na scho-
rzenia stawów 
• BIEGACZ – wystarczy umieścić stopy w specjalnych strze-
mionach, aby wykonać marszobieg lub bieg „w powietrzu”; sta-
wy są odciążone, więc ćwiczenie jest bezpieczne nawet dla cho-
rych na reumatyzm, zwyrodnienia stawów czy osób z nadwagą
• STEPPER – złap za uchwyt, stopy ustaw na stopnicach i wyko-
nuj amortyzowany ruch wchodzenia i schodzenia ze schodka; 
regularne korzystanie ze steppera rozbudowuje mięśnie nóg 
i pośladków, poprawia ogólną wydolność i koordynację rucho-
wą; dobry także dla osób z chorobami stawów
• JEŹDZIEC – przypomina konia na biegunach; wystarczy 
usiąść na siedzisku, złapać rękoma za uchwyty, a nogami naci-
skać na pedały do momentu wyprostowania się pleców; wzmac-
niasz w ten sposób mięśnie: pośladkowy, dwugłowy uda, mię-
śnie brzucha, grzbietu, piersiowy oraz ramion
• WIOŚLARZ – zwany też ergometrem, dzięki powtarzanym 
ruchom przypominającym wiosłowanie pozwoli ci wzmocnić 
mięśnie pleców, barków i nóg 
• TWISTER I SURFER – oba przyrządy służą do treningu 
równowagi, koordynacji ruchowej, a przy okazji wzmocnienia 
mięśni brzucha, grzbietu, bioder i nóg

Jeśli chcesz popracować nad górnymi partiami ciała, możesz 
skorzystać z krzesła do wyciskania z tzw. wyciągiem górnym 
– pozwala ono rzeźbić klatkę piersiową, mięśnie ramion i przed-
ramion oraz brzucha. Natomiast wzmacnianiu nóg i brzucha 
służy prasa nożna – siadasz na wygodnym krzesełku, stopy 
opierasz o pionowe pedały, po czym wykonujesz ruch wyci-
skania. Podobne efekty uzyskasz, używając specjalnej drabin-
ki lub tzw. podciągu nóg – w tym drugim przypadku chwy-
tasz mocno dwie barierki przymocowane do pylonu i podciągasz 
się – oczywiście na taką wysokość, na jaką zdołasz. ◆ 
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ZADBAJ O HIGIENĘ
Nie tylko w czasie pandemii warto stosować zasady higieny przy 
korzystaniu z ogólnodostępnych sprzętów do ćwiczeń. Pamiętaj 
więc, aby:
➊ Nie dotykać twarzy, a zwłaszcza ust, oczu i nosa.
➋ Ćwiczyć w rękawiczkach – zużyte jednorazówki, wychodząc 
z siłowni, wyrzuć do kosza; te wielorazowego użytku – po powrocie 
do domu pierz w wysokiej temperaturze.
➌ Mieć zawsze przy sobie płyn do odkażania – przecieraj nim po-
wierzchnie, których będziesz dotykać. Po skończonych ćwiczeniach 
również zdezynfekuj przyrząd.

SIŁOWNIEW PLENERZE

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO
Na starcie nie ustawiaj sobie poprzeczki wysoko. Zdecydo-
wanie lepiej jest stopniowo budować formę, a wyjście do ple-
nerowej siłowni potraktować jak coś, co robisz dla siebie i swo-
jego zdrowia, czas spędzony w przyjemny sposób. 

Możesz skorzystać z wielu przyrządów dostępnych w tra-
dycyjnych salach treningowych i tylko od ciebie zależy, któ-
rych, w jakiej kolejności i jak długo będziesz używać. Co waż-
ne, wszystkie są proste w obsłudze, a wykonywane na nich 
ćwiczenia mają niewielki stopień trudności. 

W ten sposób masz szansę wykonać ogólny trening kar-
dio, a więc taki, który pozwala zadbać o wydolność całego 
organizmu, wzmocnić układ naczyniowy oraz oddechowy, 
zwiększyć wytrzymałość mięśni, w tym serca, dotlenić się. 
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towanej umiejętności samokontroli i samoregulacji. Co nie oznacza,  
że nie można nad tą kompetencją pracować.

Od czego taką naukę zacząć?
Sztuka wyczekiwania, odraczania nagrody jest bardzo złożoną kompe-
tencją. Jej kształtowanie wymaga czasu, ale na pewno kluczowe jest 
wspomniane dostrojenie się rodzica do dziecka. Matrycą dla kontak-
tów z innymi jest relacja z rodzicem, i to z niej malec, a potem dorosły, 
czerpie ufność, że można się porozumiewać ze spokojem, a cierpliwość 
zostanie nagrodzona. 

Nie oznacza to jednak, że nie słyszy od rodziców słowa „nie”. Bardzo 
często takie komunikaty wywołują u kilkulatków płacz albo krzyk…
Warto pamiętać, że dla dziecka czekanie, powstrzymywanie się od zrobie-
nia czegoś jest szalenie trudne. Niezrozumienie tego faktu powoduje, 
że dorosłym brakuje cierpliwości, żeby... uczyć cierpliwości. Chcemy, by malu-
chy reagowały od razu i żeby robiły to, czego od nich oczekujemy. Tak jest 
nam wygodniej, łatwiej, bo wtedy czujemy się dobrze jako rodzice.

Kiedy trening wytrwałości przyniesie pierwsze efekty?
Wielu dorosłych ma problem z byciem cierpliwym. Nie jest więc wcale 
oczywiste, że nabędziemy tę kompetencję w 100 procentach. Dlatego 
choć już trzy-czterolatek powinien spokojnie zareagować, kiedy mówi-
my: „Poczekaj, aż wszyscy skończą jeść i wtedy dostaniesz deser”, bar-
dzo ważne jest, żeby dać mu odczuć, że doceniamy jego wysiłek, oka-
zać, że wiemy, jakim wyzwaniem jest dla niego czekanie. Mówmy więc 
za każdym razem: „Wiem, że było ci ciężko wytrzymać”. Dziecko nie 
dostaje natychmiastowej nagrody w postaci deseru, za to nagrodę odro-
czoną – zadowolenie rodzica. Może być z siebie dumne.

Co jeszcze pomaga?
Niezmiernie ważne jest, żeby kilkulatek widział cierpliwych i wytrwa-
le realizujących swoje cele rodziców. Obserwacja ojca, który długo maj-
sterkuje, a potem z radością pokazuje wynik swojej pracy, uczy konse-
kwencji i systematyczności w działaniu.

Cierpliwość – jako kompetencja – nie jest więc jedynie kwestią posłu-
szeństwa i tak zwanego świętego spokoju?
Już w latach 60. ubiegłego wieku amerykański psycholog Walter Mischel 
przeprowadził słynny test pianki. Dziecko zostawało samo w pomiesz-
czeniu, a na talerzu miało słodką piankę. Eksperymentator mówił: „Jeśli 
do czasu mojego powrotu powstrzymasz się od zjedzenia słodkości, dosta-
niesz drugą”. Istotą tego doświadczenia była korelacja między tym, w jaki 
sposób malec poradził sobie z wyzwaniem, a jego dalszym życiowym 
powodzeniem. Okazało się, że te maluchy, które powstrzymały się od zje-
dzenia słodyczy, miały później lepsze wyniki w nauce, wyższą samooce-
nę, a w dorosłości osiągały większy zawodowy sukces. Cierpliwość uła-
twia osiąganie życiowych celów, wzmacnia poczucie wartości, pomaga 
zdobywać to, czego chcemy. I lepiej zrozumieć siebie.

Jakie codzienne sytuacje sprzyjają treningowi wytrwałości?
Zachęcenie dziecka do odkładania kieszonkowego na wymarzony rower, 
trening ulubionej dyscypliny sportowej. Ale także gdy malec buduje coś 
z klocków i mu nie wychodzi, burzy konstrukcję i rzuca klockami o ścia-
nę, albo kiedy rysuje i nagle niezadowolony, drze ilustrację. Zamiast 
powiedzieć: „Tak nie wolno!”, podejdźmy i spokojnie wytłumaczmy: 
„Nie zawsze udaje się nam za pierwszym razem. Spróbuj, nie poddawaj 
się”. W ten sposób przekazujemy czytelną informację, że potrzebne są 
wysiłek i konsekwencja, by osiągnąć cel.  ◆
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NASZ EKSPERT
Iwona Ring, psycholog, 
doradca i terapeuta 
rodzinny, Pracownia 
Psychologiczna Ego

CIERPLIWA
NAUKA CIERPLIWOŚCI

Dlaczego dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, są niecierpliwe?
W pierwszych miesiącach życia dziecko kieruje się popędami. Natura 
zaprogramowała je jako silne, gwałtowne i mocno wyrażane, bo to gwa-
rantuje przetrwanie. Dorosły reaguje i przychodzi dziecku z pomocą. 
Już w tym pierwszym okresie życia rozgrywa się w tych kontaktach coś 
bardzo ważnego, co może mieć znaczenie w kształtowaniu późniejszej 
cierpliwości. Im trafniej rodzic odczytuje sygnały wysyłane przez pocie-
chę – jak mówią psychologowie – im lepiej jest do niej dostrojony, tym 
bardziej wzmacnia ufność dziecka do siebie i innych. Buduje podsta-
wę poczucia, że z innymi „można się dogadać”. 

Nie oczekujmy zatem od roczniaka cierpliwości. A od dwulatka?
Nadal jest na to za wcześnie. Układ nerwowy dwu-, a nawet trzylatka 
jest wciąż niedojrzały, jego emocje i zachowania są wyraziste i zmien-
ne. Pobudzenie – na przykład spowodowane zakazem, odmową – gwał-
townie „zalewa” cały mózg. Dziecko w tym wieku nie ma jeszcze ukształ-

Gdy malec nie umie czekać, 
powstrzymać się od zrobienia 
czegoś, ma problem  
z systematycznością i dążeniem 
do celu, to znak, że brakuje mu 
ważnej kompetencji. O tym,  
jak i od kiedy ją kształtować, 
rozmawiamy z psycholog  
Iwoną Ring.
/  ROZMAWIA Alicja Kamińska
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Po pierwsze, upewnij się, że tobie nic nie jest. Po drugie, nie wahaj się głośno wzy wać 
pomocy. Po trzecie, nie wpadaj w panikę. 
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SKALECZENIE – przemyj ranę wodą (nie utlenio-
ną), przyłóż jałowy opatrunek, jeśli potrzeba  
– dokładaj kolejne warstwy, nie usuwając  
poprzednich. Jeżeli skaleczenie jest rozległe, jedź 
do lekarza/wezwij pogotowie.

CIAŁO OBCE W RANIE – kawałek szkła, plastiku, 
metalu może usunąć tylko lekarz. Zabezpiecz 
tkwiący w ranie przedmiot, unieruchamiając go: 
użyj gazików, następnie owiń je bandażem. Jedź  
do lekarza.

CIAŁO OBCE W OKU – opiłek, żwir czy paproch 
spróbuj najpierw wypłukać wodą lub solą fizjolo-
giczną. Jeśli to nie pomoże, powiedz dziecku,  
żeby zamknęło oboje oczu, zasłoń je np. banda-
żem i przewiąż. Jedź na ostry dyżur okulistyczny.

OPARZENIE – przez co najmniej kwadrans pole-
waj uszkodzoną skórę zimną bieżącą wodą.  
Jeśli miejsce dotknięte urazem znajduje się  
pod ubraniem, możesz je zdjąć, ale tylko 
bezpośrednio po oparzeniu (później 
możesz w ten sposób uszkodzić skó-
rę). Przyłóż wilgotny czysty opa-
trunek, niezbyt mocno obandażuj. 
Uwaga: jeśli nie jesteś pewien, 
jak poważne jest oparzenie, 
zadzwoń na numer alarmowy  
i skonsultuj się z lekarzem.

ZAKRZTUSZENIE/ZADŁAWIE-
NIE – przełóż dziecko przez kola-
na, tak żeby jego głowa znajdowała 
się niżej niż tułów, uderzaj dłonią 

PIERWSZA POMOC 
DZIECKU

PAMIĘTAJ!
Dzwoń na numer  

999 lub 112. 
•  Opisz, co się stało, jak czuje się 

dziecko, co już zrobiłeś.
•  Podaj dokładny adres (także miej-
scowość), pokieruj, jak dojechać. Jeśli 
jest ktoś obok ciebie, niech wyjdzie 

karetce naprzeciw.
•  Poczekaj, aż dyspozytor 

zakończy rozmowę. Nie 
rozłączaj się sam!

między łopatkami (ruch ma być skierowany ku karko-
wi), by „wybić” ciało obce z dróg oddechowych. Jeśli 
to nie daje efektu, wezwij pogotowie.

POWAŻNY WYPADEK, ALE BEZ UTRATY PRZY-
TOMNOŚCI – silne uderzenie, upadek, kolizja drogo-
wa, zadławienie z odzyskaniem oddechu – upewnij 
się, że dziecko oddycha i reaguje na swoje imię. 
Wezwij pogotowie. Obserwuj malucha.

UTRATA PRZYTOMNOŚCI – sprawdź, czy  
z dzieckiem faktycznie nie ma kontaktu: zawołaj je  
po imieniu. Jeśli nie reaguje, wezwij głośno pomocy. 
Następnie sprawdź, czy maluch oddycha – pochyl się 
nad nim (z policzkiem przy jego nosie i ustach), przez  
10 sekund obserwuj, czy widzisz ruchy klatki piersio-
wej, czujesz i słyszysz wydychane powietrze. 

• JEŚLI TAK, wezwij pogotowie. Następnie odchyl 
głowę dziecka do tyłu, by udrożnić drogi oddechowe. 

Obserwuj dziecko do przyjazdu karetki. 

• JEŚLI NIE (lub oddech jest nieprawidłowy 
albo masz wątpliwości), wezwij pogoto-

wie. Następnie rozpocznij resuscytację: 
wykonaj 30 mocnych i szybkich uci-
śnięć (jedną lub dwiema rękami) 
pośrodku klatki piersiowej na głębo-
kość 5 cm (u niemowląt ucisk wyko-
nuj tuż poniżej linii sutków, na głę-
bokość 4 cm), a następnie odchyl 
głowę dziecka do tyłu, wykonaj  
2 wdechy ratownicze usta – usta  

(u niemowląt usta – nos). Kontynuuj 
w sekwencji 30:2 do przyjazdu 

ratowników.

➠

➠

➠

➠

➠

➠
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SĄ CZĘSTĄ KONSEKWENCJĄ LETNICH WĘDRÓWEK, NAWET NA NIEWIELKIE 
ODLEGŁOŚCI. WYSTARCZY NIEDOPASOWANE OBUWIE I KŁOPOT GOTOWY.  

JAK ZAŁAGODZIĆ DYSKOMFORT I SZYBKO WRÓCIĆ DO FORMY?

   ODCISKI,
          OTARCIA , 

PĘCHERZE 
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ODCISKI – zrogowaciała warstwa skóry stóp, 
powstała wskutek noszenia za ciasnych lub zbyt luźnych 
butów. Nieleczony odcisk może powodować przewlekły 
stan zapalny. Lepiej go nie lekceważyć. 

CO ROBIĆ?
• stosuj regularnie natłuszczający i nawilżający krem 
do stóp, np. z zawartością mocznika, masła shea, olejków, 
gliceryny, kwasu mlekowego
• spytaj w aptece o specjalne plasterki na odciski  
– po kilku dniach poczujesz, jak skóra staje się miękka
• po zastosowaniu plasterków zrób domowy zabieg pie-
lęgnacyjny: zanurz stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem 
soli lub olejku, np. lawendowego, zrób delikatny peeling  
– sprawdzą się apteczne dermokosmetyki – po czym 
zastosuj tarkę, żeby usunąć resztki zgrubiałego naskórka

OTARCIA – zaczerwieniona, podrażniona, piekąca, 
czasem uszkodzona skóra na podeszwie lub między pal-
cami. To częsta przypadłość, gdy zakładamy nowe obu-
wie, zwłaszcza na bose stopy. Jeśli nie zadziałasz w porę, 
pojawi się pęcherz lub infekcja bakteryjna.

CO ROBIĆ?
• jak najszybciej zmień obuwie

• oczyść, osusz i zdezynfekuj, np. wodą utlenioną, 
powstałą ranę
• zapytaj w aptece o plaster i opatrunek na otarcia  
– stosuj je jednak tylko w ciągu dnia, w nocy pozwól  
skórze wygoić się naturalnie
• pomocne mogą być maści i zasypki z alantoiną i pante-
nolem, które przyspieszają gojenie, zmniejszają ból  
i sprzyjają regeneracji  

PĘCHERZE – zbiorniczki z płynem surowiczym, 
powstałe w miejscu otarcia skóry, są skutkiem nie tylko 
niedopasowanego obuwia, lecz także większej potliwości 
(o którą latem nietrudno), wad postawy czy przeciążenia 
stóp (nadwaga, otyłość). 

CO ROBIĆ?
• oczyść, osusz i zdezynfekuj delikatnie miejsce  
z pęcherzem, zwłaszcza jeśli pękł i płyn się wydostał; 
przyda się jałowy opatrunek do zabezpieczenia uszkodzo-
nej skóry
• w aptece znajdziesz plastry typu „druga skóra”  
z aktywnym żelem, wchłaniającym wilgoć i przyspieszają-
cym regenerację 
• poproś też farmaceutę, żeby polecił ci bezpieczny prepa-
rat odkażający i gojący na pęcherze. np. w sprayu lub piance



RE
KL

AM
A

Intensy wne słońce, ciepłe i suche 
powietrze, morska czy chlorowana woda 

sprawiają, że nasza fryzura zaczyna 
przypominać siano.
/ TEKST Amelia Góralczyk

3 BEZPIECZNA STYLIZACJA – wbrew pozorom suszarka to dużo 
korzystniejsze rozwiązanie niż wystawienie fryzury na działanie wiatru 

i słońca. Promienie UV sprzyjają rozchylaniu łusek włosa, przez co stają się 
one łamliwe i podatne na uszkodzenia. Nie musi tak być:
• o ile to możliwe, staraj się suszyć włosy w warunkach domowych
• sięgaj po odżywki bez spłukiwania, ich ochronny film przeciwdziała pusze-
niu i utracie wilgoci
• zrezygnuj z intensywnie stylizujących preparatów modelujących, utrwa-
lających, nadających objętość, by dodatkowo nie wysuszać kosmyków, a jeśli 
już – wybieraj takie z filtrami

4 STOP FARBOWANIU – choć latem też chcemy mieć zadbane i lśnią-
ce kolorem fryzury, warto pamiętać, że farba uwrażliwia włosy na dzia-

łanie czynników zewnętrznych: wody, wiatru, wysokiej temperatury,  
co sprzyja ich niszczeniu. Wbrew powszechnej opinii, farba nie chroni wło-
sów przed silnym słońcem. Ale możesz:
• latem ograniczyć koloryzację na rzecz domowej regeneracji z użyciem cen-
nych składników (patrz ramka)
• pomyśleć o zabiegach odżywczych, np. z zastosowaniem keratyny albo  
o olejowaniu
• wypróbować hennę albo apteczną farbę pochodzenia roślinnego – w spo-
sób bezpieczny dla struktury włosów odświeżą ich barwę 

5 BOGATA PIELĘGNACJA – oparta jest na nawilżeniu i zabezpiecze-
niu przed promieniowaniem słonecznym oraz wiatrem. Letnią porą 

lepiej powstrzymać się od intensywnych kosmetyków oczyszczających.  
Dodatkowo: 
• ogranicz stosowanie peelingów do skóry głowy
• regularnie wmasowuj w końcówki włosów natłuszczające olejki: argano-
wy, jojoba, z pestek migdałów lub winogron
• wybieraj szampony i odżywki do częstego stosowania lub te dla dzieci, są 
prostsze w składzie i delikatniejsze w działaniu 
• przynajmniej raz w tygodniu nałóż maskę na całą długość włosów
• po każdej kąpieli w morzu, rzece, jeziorze lub basenie, tak szybko jak możesz, 
spłucz włosy ciepłą wodą

6 JEDZ DOBRZE – dieta to potężny sprzymierzeniec w trosce o dobrą 
kondycję fryzury. Zatem:

• uzupełniaj menu o bogate w krzem oraz cynk: orzechy, kasze, otręby, pest-
ki i płatki, np. owsiane
• jedz sporo owoców i warzyw obfitujących w antyoksydanty (patrz artykuł 
na s. 18-19)
• uwzględnij w diecie oliwę i oleje roślinne, a także awokado i orzechy zawie-
rające kwasy omega
• zadbaj o codzienną porcję żelaza – znajdziesz je w strączkach, pełnoziar-
nistym pieczywie, jajkach ◆

p i ę k n e  c i a ł o
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1OCHRONA PRZED UV – UVB niszczą keratyno-
wą łuskę włosa, zaś UVA jego korę, powodując uszko-

dzenia fotochemiczne. Efekt to blaknięcie koloru, a tak-
że matowienie, łamliwość, szorstkość oraz rozdwajanie 
się końcówek. Aby tego uniknąć:
• osłaniaj głowę kapeluszem, chustką, turbanem lub 
parasolką
• upinaj włosy, żeby jak najmniejsza ich powierzchnia 
była poddawana ekspozycji na słońce – w tym sezonie 
modne są koki, warkocze i warkoczyki, a także wet look 
(fryzury z efektem mokrych włosów), który możesz uzy-
skać przy pomocy ochronnej odżywki
• stosuj kosmetyki do pielęgnacji (olejki, sera, maski) 
oraz do stylizacji (pianki, spraye) z filtrami UV
• przed wyjściem na zewnątrz lub opalaniem używaj 
sprayu lub mgiełki fotoochronnej

2 NAWILŻANIE OD ŚRODKA – odwodnienie, któ-
remu sprzyjają upały i ruch na świeżym powietrzu, 

również daje się we znaki naszym kosmykom. Oto spo-
soby, aby temu zapobiec:
• miej zawsze pod ręką butelkę z wodą, najlepiej mine-
ralną. Wypijaj jej dziennie 2-3 litry
• pamiętaj o owocach i świeżych warzywach, aby dostar-
czyć sobie płynów także z dietą
• sięgaj po napoje izotoniczne, aby zachować w organi-
zmie równowagę elektrolitową. Łatwo przygotować je 
w domu, np. z wody mineralnej z dodatkiem soli, mio-
du i soku z cytryny. Albo z wody kokosowej czy schło-
dzonej zielonej herbaty z dodatkiem ulubionych owo-
ców – malin, borówek, cząstek brzoskwiń i jabłek.

TEGO  SZUKAJ  LATEM  W  KOSMET Y KACH  
DO  PIELĘGNACJI, ST Y LIZACJI  I  OCHRON Y:
• ceramidy
•  olejki – np. z pestek moreli, 

orzechów makadamia, oliwek, 
sezamowy

• witaminy A, B, E, F, H
• kolagen morski

• keratyna
• koenzym Q10
•  proteiny – np. jedwabiu,  

pszenicy
• gliceryna
• wyciąg z aloesu



~

Kłopoty zdrowotne zmusiły  
„chłopaka z Bałut”, jak o sobie mówi 

Marcin Bosak, do porzucenia marzeń  
o karierze sportowej. Postanowił zostać 
aktorem. Serial „M jak Miłość” dał mu 

popularność, ale to rolom w teatrze 
zawdzięcza opinię jednego z najlepszych 

aktorów swojego pokolenia.  
/ TEKST Kornelia Barska

 →

P  ytany o dzieciństwo, odpowiada: „Jestem 
chłopakiem z Bałut. Wychowałem się w drew-
nianym domu. Miałem sąsiada, boksera, 
fundował nam poczucie zagrożenia, któ-
rego jednak do końca sobie nie uświada-

miałem. Raczej odbierałem je przez napięcie rodzi-
ców. Poza tym było normalne dzieciństwo. Park był 
blisko. Miałem dużo kolegów i przyjaciół. Z Zioma-
sem, przyjacielem od przedszkola, mam kontakt  
do dzisiaj. Jest biznesmenem”. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE GNIAZDO
Z rodzinnego domu Marcin i Anna, młodsza 
od brata o 9 lat, wynieśli pewność siebie, pasję 
i odwagę wyciągania rąk po marzenia. To mama 
– miłośniczka sportu i tata – dawny aktor teatru 
amatorskiego, namówili ośmioletniego syna,  
by zaczął trenować karate i posłali trzyletnią córkę na 
zajęcia z rytmiki i tańca. W domu się nie przelewało, 
czasami było naprawdę ciężko. Marcin przyznaje, że 
właśnie wtedy ojciec nauczył go, że najważniejsza 
jest „odpowiedzialność za swoje gniazdo. To była 
główna rola życiowa taty – zaopiekować się rodziną, 
sprawić, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie”.  

Anna, której popularność przyniósł udział w pro-
gramie „You can dance”, a dzisiaj odnosi sukcesy 
jako coach, wspomina: „Brat zabierał mnie na spa-
cery, na rower, sanki, łyżwy i bawił się ze mną reso-
rakami. Przed rodzicami trzymaliśmy sztamę. 
W trakcie zabawy któreś z nas zbiło wazon – obo-
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je się do tego przyznawaliśmy. Kiedy Marcin dostał w szko-
le jedynkę, nigdy go nie wydałam. To on mnie tego nauczył. 
Chciałam mu dorównać i dlatego zaczęłam wcześnie pisać 
i czytać. Takiego brata nie oddałabym nikomu”. Co cieka-
we, Anna też marzyła o aktorstwie, jednak Marcin przez 
wiele lat odradzał jej ten zawód i ostatecznie udało mu się ją 
zniechęcić, gdy była uczennicą klasy maturalnej. 

SZTUKA WALKI – BEZ WALKI
Przez osiem lat Bosak trenował karate (ma brązowy pas), był 
mistrzem Polski w młodzikach. Musiał przerwać treningi, 
gdy za dużo urósł i pojawiły się kłopoty ze stawami i wzro-
kiem. Ale fascynacja osobą Bruce’a Lee i jego filozofią pozo-
stała. „Bruce powiedział kiedyś, że najlepsza droga to „sztu-
ka walki – bez walki”. I dlatego jest moim autorytetem.  
  Bo zabić człowieka to nie problem. Jeśli ktoś wie, gdzie ude-
rzyć, wcale nie potrzebuje do tego dużej siły. Tylko po co to 
robić? Ja – generalnie – wolę, żeby ludziom było dobrze i żeby 
się uśmiechali, a nie żeby się prali po mordach”, wyjaśnia Mar-
cin. I dodaje, że filozofia słynnego Smoka uczy go aktorstwa: 
„Bruce pisał, że jesteśmy jak woda, a woda przybiera kształ-
ty naczynia, do którego ją wlejesz. Ta filozofia pasuje do upra-
wiania zawodu aktora. Spektakl zawsze jest wynikiem spo-
tkania, jak w pojedynku. To, jak walczysz, spowodowane jest 
tym, kim jest przeciwnik. Spektakl to takie spotkanie, które 
daje wspólny efekt, bo swoje doświadczenie wypróbowujesz 
na partnerze, a on musi odpowiedzieć”. 

A karate? „Nigdy nie traktowałem go jak fizycznych ćwi-
czeń. Karate uczy niesłychanej koncentracji, która się przy-
daje w życiu. Otwiera umysł. Nie muszę podejmować walki 
fizycznej, bo już wygrałem. Życie. Czystość myślenia. I wszyst-
ko, co mnie spotyka, a z czego potrafię się cieszyć. Już nie 
muszę walczyć. Już mogę być”, tłumaczy Bosak.

ARTYSTA, NATCHNIONY, NIEZWYKŁY
Ukończył, jak Julian Tuwim, Piotr Skrzynecki i Jan Machul-
ski, III LO przy ul. Sienkiewicza. Właśnie w tej szkole posta-
nowił, że zostanie aktorem. Zaczął chodzić na spotkania koła 
teatralnego Słup, które prowadził aktor Marcel Szytenchelm, 
oglądał filmy, spektakle. Najpierw zdawał do łódzkiej szkoły 
filmowej. „Cieszę się, że się nie dostałem. Wybrałem się  
na egzamin tuż po maturze. Przeszedłem do trzeciego etapu, 
odpadłem. Miałem wtedy bardzo wygórowane mniemanie 
o sobie. Czułem się artystą, kimś natchnionym, niezwykłym. 
Później próbowałem dziennikarstwa, ale na zajęciach poja-
wiałem się rzadko, imałem się różnych prac. Po roku zdawa-
łem do trzech szkół aktorskich: w Łodzi, Krakowie i Warsza-
wie. Tak się złożyło, że wszędzie miałem tego samego dnia 
drugi etap egzaminów i trzeba było podjąć decyzję... Wybra-
łem Warszawę. Nie żałuję”, ocenił po latach.

Studiował z Karoliną Gruszką, Dominiką Kluźniak, Micha-
łem Pielą, Małgorzatą Sochą, Anną Dereszowską. Ich rocz-
nik od początku uważano za nieprzeciętny. „My sami nie mie-
liśmy świadomości tego, że jesteśmy wyjątkowi. Choć 
rzeczywiście mówiło się, że nasz rocznik jest wyjątkowy, zgra-
ny, że mamy dużo fajnej energii. Ja odczuwałem to jako dużą 
mobilizację do pracy. Współpraca z tymi ludźmi dała mi ener-
gię do startu, tym bardziej że ówczesny dyrektor Teatru Dra-
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matycznego w Warszawie, Piotr Cieślak, zaangażował do sie-
bie sześcioro z nas. Dało nam to poczucie pewności siebie, 
byliśmy dla siebie wsparciem”, przyznaje aktor, który nie lubi 
się chwalić. Tymczasem już jego rola w spektaklu dyplomo-
wym „Żegnaj, Judaszu” przyniosła mu w kwietniu 2003 roku 
wyróżnienie na XXI Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.  

BYĆ AKTOREM, A NIE GWIAZDĄ
Zawsze chodzi własnymi drogami. Jeśli robi coś wbrew sobie, 
to musi być „po coś”. Nigdy nie ukrywał, że rolę Kamila Gry-
ca w serialu „M jak Miłość” przyjął, by zaistnieć w masowej 
wyobraźni i w notesach reżyserów. Szybko stał się osobą roz-
poznawalną i zaczepianą na ulicy, a na castingach nie musiał 
się już przedstawiać. Ta popularność czasami była uciążliwa. 
„Kiedyś prośby o autograf mnie irytowały, bo często ktoś pod-
chodził, ale tak naprawdę nie wiedział, kim jestem. To zna-
czy podchodził do Kamila z „M jak Miłość”, a nie do mnie. 
To się do tej pory zdarza.”, mówi. I podkreśla, że teraz wiele 
się zmieniło: „Po pierwsze, żyję w dużym mieście, gdzie miesz-
ka wiele osób, które są rozpoznawalne, po drugie, pojawia się 
też dużo, nazwijmy to, nowych gwiazd, które przyciągają moc-
niej uwagę ludzi. I ja sobie to cenię. Bo bardzo lubię, że jestem 
Marcinem, który sobie tu siedzi i swobodnie rozmawia. Mnie 
zależy na tym, żeby być aktorem i uprawiać ten zawód, a nie 
żeby być gwiazdą”.

PIERWSZA RANDKA NA MARIENSZTACIE
Na studiach poznał młodszą o rok Monikę Pikułę. „Mam 
jakieś mgliste wspomnienia związane z naszym poznaniem 
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się. Pierwszy rok studiów. Ona stoi na piętrze budynku 
warszawskiej Akademii Teatralnej i puszcza bańki mydla-
ne. Nie potrafię sobie przypomnieć, jak wtedy wyglądała. 
Lepiej pamiętam naszą pierwszą randkę na Mariensztacie. 
Poszliśmy na romantyczny spacer i wtedy jakaś magia naro-
dziła się między nami – czujesz, że spotykasz kogoś wyjąt-
kowego, z kim od razu możesz rozmawiać na poważne 
tematy”, tak opisywał początki ich znajomości w wywia-
dzie dla magazynu „Pani” . I zdradzał: „Mona mnie dokar-
miała, nawet kanapki mi robiła na zajęcia do akademii. 
Jako pierwsza na studiach zdobyła poważne zlecenie, jeden, 
dwa dni zdjęciowe, ale dla nas to była wtedy fortuna, moż-
na było kupić bułgarskie wino i nie martwić się, za co prze-
żyć kolejne tygodnie”.

Na czwartym roku studiów zamieszkali razem, najpierw 
z Anią, siostrą Moniki, w wynajmowanym mieszkaniu, 
potem już we własnym na Ochocie. W październiku 2005 
roku zaręczyli się. Trzy lata później urodził się ich pierwszy 
syn, Władysław, a w czerwcu 2012 roku drugi – Jan. Przez 
piętnaście lat uchodzili za idealną parę, mimo że nigdy nie 
zdecydowali się na ślub. „Jesteśmy związkiem w pełni part-
nerskim, domem i naszymi chłopakami zajmuje się to z nas, 
które w danym momencie mniej pracuje. Udaje się nam jakoś 
to wszystko pogodzić. Nie mamy w domu telewizora, więc 
nasi synowie nie do końca rozumieją, że rodzice są aktora-
mi. Chodzę na wszystkie premiery Mony i wciąż jestem 
zazdrosny, gdy dostaje kwiaty od teatralnych wielbicieli. Nie, 
żeby mnie to dziwiło. Jest bardzo atrakcyjna. Pocieszam się, 
że moja zazdrość to nic złego, świadczy tylko o tym, że nasz 
związek jest w dobrej kondycji. Jeśli się kłócimy, to rzadko 
– nie we wszystkim musimy się zgadzać. Tak naprawdę Mona 
nie ma wad”, mówił Marcin w 2015 roku.  

NAJPIĘKNIEJSZA DZIEWCZY NA NA ŚWIECIE
Latem 2016 roku Bosak rozpoczął w teatrze Studio próby 
spektaklu „Ripley pod ziemią” i poznał, młodszą o 12 lat, 
Marię Dębską. On grał tytułową rolę, ona – jego żonę. Jeśli 
wierzyć prasie plotkarskiej, aktor już podczas pierwszego 
spotkania stracił dla Marii głowę, ale ona uznała, że męż-
czyzna mający dwoje dzieci i zobowiązania wobec innej 
kobiety, nie jest najlepszym kandydatem na życiowego part-
nera. A jednak w maju 2017 roku zdjęcia randki Bosaka 
i Dębskiej zamieścił jeden z tabloidów. Próba uratowania 
związku z Moniką Pikułą nie powiodła się. We wrześniu 
Marcin i Maria oficjalnie jako para pojawili się na festiwa-
lu filmowym w Gdyni. 

Przy nowej ukochanej aktor, który wcześniej stronił 
od „ścianek”, dziś pozuje fotoreporterom do zdjęć. Zmianie 
uległ też jego image. Luźne T-shirty i wytarte dżinsy zamie-
nił na eleganckie koszule i garnitury od najlepszych projek-
tantów, ma perfekcyjną fryzurę, nosi modny zarost. Wszyst-
kie zdjęcia Marii podpisuje na Instagramie jednym hasztagiem: 
„Najpiękniejsza dziewczyna na świecie”. Czasem dodaje: 
„Nagle świat się mieści w Twoich oczach”. 

A w wywiadach wyznaje: „To jest najsilniejsze uczucie, 
najsilniejsza motywacja życiowa – miłość. Jak w tym uczu-
ciu pojawiają się inne kolory, to nas wzbogaca, to my się 
zmieniamy też jako ludzie”. ◆ 
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Marcin Bosak o…
…SZCZĘŚCIU:  

Władza i pieniądze kreują iluzję, że dzięki nim będziemy szczęśli-
wi. Ale jest to właśnie iluzja. Warunkiem szczęścia jest coś,  

co jest w nas, a nie coś zdobyte z zewnątrz. 

…PIENIĄDZACH: 
Nie jestem z bogatego domu. Jestem z robotniczej rodziny z Łodzi  
i był taki moment, kiedy zacząłem pracować w serialu, że pienię-
dzy zacząłem zarabiać sporo. Robiłem wtedy jakieś głupie popisy  

w stylu: kupowałem niebotycznie drogie wino, kompletnie się  
na tym nie znając. 

…MARZENIACH:  
Wierzę w marzenia. I przyjemność, jaką daje samo marzenie  

o czymś.

…SYNACH:  
Kiedy patrzę na nich, jak się uśmiechają albo wręcz chichrają  

z jakiegoś powodu, to się wzruszam. Dzieci są spontaniczne, nie 
posługują się schematami, nie są uzbrojone w te wszystkie tar-

cze, z którymi dorosły wychodzi do rzeczywistości. Są bezpośred-
nie, nie mają kompleksów. 

…OBAWACH:  
Jestem rodzicem, chcę dla swoich dzieci jak najlepiej, więc pod-

stawowy lęk wynika z troski o nie. Boję się, że ich życie nie będzie 
lepsze niż moje.

…INTUICJI:  
Jest najważniejsza. Wszystkie decyzje podejmuję intuicyjnie. 

…WIERZE:  
W jakimś sensie mnie określa. Skoro w każdej kulturze ludzie od-
wołują się do jakiejś wyższej wartości, która wpływa na to jakimi 
są, to znaczy, że jest w nas potrzeba wiary. Ja wierzę w energię. 

…AUTORYTETACH:  
Wciąż szanuję te same osoby. Władysława Bartoszewskiego  

za klasę i poczucie humoru, Jana Pawła II za niesłychanie świa-
tłe i otwarte myślenie i mojego trenera karate Włodzimierza 

Kwiecińskiego.

…KARIERZE:  
Fizjonomię mam taką, a nie inną – i aniołków raczej grać nie 

będę… Chyba że w jakimś eksperymencie. Ale nie mogę narze-
kać: mam propozycje i to grania bardzo różnych postaci. 

PO  UKĄSZENIU
Jak najszybciej – ale prawidłowo – usuń wroga z cia-
ła. Zaopatrz się w aptece w specjalne kleszczołapki 
ułatwiające wyciągnięcie kleszcza bez uszkadzania 

jego odwłoku.

1KUP W APTECE REPELENT PRZECIW KLESZ-
CZOM – większość preparatów dla dorosłych 
zawiera DEET – metylową pochodną benzami-

du, która działa odstraszająco również na komary, 
meszki, muchy końskie czy tse-tse. Farmaceuta poleci 
ci także bezpieczny środek dla dzieci i niemowląt. 

2W APTECE ZNAJDZIESZ OLEJKI ETERYCZNE: 
goździkowy, tymiankowy, szałwiowy, z trawy 
cytrynowej, mięty pieprzowej czy lawendy. Roz-

cieńcz je w proporcjach: 5 kropli na 30 ml oleju roślin-
nego, który masz w kuchni, np. z pestek winogron, 
migdałów. Posmaruj miksturą skórę, ponawiaj aplika-
cję co godzinę.

3CZOSNEK –  regularnie jedzony, sprawi, że nasz 
pot będzie miał zapach trzymający pajęczaki  
na odpowiedni dystans.

4DOMOWY SPRAY – kup w drogerii niewielki 
atomizer, wlej do niego olejek eukaliptusowy, 
różany lub z geranium – i po rozcieńczeniu 

spryskuj nim regularnie skórę oraz pomieszczenia. 

5A MOŻE MAŚĆ? – zwłaszcza taka z kamforą, 
eukaliptusem czy rozmarynem – często stoso-
wana w dolegliwościach bólowych mięśni i sta-

wów – tworzy na skórze odstraszającą barierę 
zapachową.

6OCHRONA Z DONICZKI – warto wysiać 
na balkonie, tarasie lub w ogrodzie rośliny, które 
są przez kleszcze wyjątkowo nielubiane. Należą 

do nich: ruta zwyczajna, mięta pieprzowa, wrotycz, 
bylica piołun oraz lawenda.

7 ULTRADŹWIĘKOWA TARCZA – specjalne 
zawieszki i wtyczki do kontaktu sprawiają, 
że stajemy się niewidoczni dla pajęczaków. 

Zawieszki sprawdzają się też w wersji dla czworono-
gów, chroniąc przed groźnymi dla nich ukąszeniami.
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Katarzyna Kucewicz  
psycholog, pedagog,  
psychoterapeutka, 

ośrodek Inner Garden, 
www.kasiakucewicz.pl

niej, już jako dorośli, mamy poczucie, że jesteśmy do niczego. Cza-
sem kompleksy pojawiają się w dorosłości, na przykład gdy usłyszymy 
niepochlebny komentarz na swój temat i uwierzymy, że jest to praw-
da. Tak często dzieje się w związkach przemocowych, w których jeden 
z partnerów, aby uzyskać dominację, krytykuje drugą stronę, na przy-
kład jej wygląd. 

Od czego zależy to, jakie konkretnie mamy kompleksy? 
W dużej mierze od tego, co rodzice nieprzychylnie komentowali – wygląd, 
intelekt albo zachowanie. Często wcale nie mają nic złego na myśli, ale 
ich komunikaty były na tyle niejednoznaczne, że jako dzieci nie rozu-
mieliśmy przekazu i mieliśmy poczucie, że nie jesteśmy akceptowani 
przez najważniejsze dla nas osoby. 

Nierzadko też kompleksy biorą się z tego, że porównujemy się do 
innych, co również jest mechanizmem zaczerpniętym z dzieciństwa, 
kiedy rodzice mówili: „A Ola co dostała? Piątkę? To czemu ty nie możesz 
być tak pilna jak Ola?”. W efekcie później mamy tendencję do rywalizo-
wania i zestawiania się z innymi, przeważnie na swoją niekorzyść. 

Kiedy negatywne przekonania stają się groźne? 
Wtedy, gdy z ich powodu rezygnujemy z różnych aktywności. Albo kie-
dy nasza samoocena gwałtownie się obniża przez to, że się nimi nad-
miernie przejmujemy. A nie musi tak być! Często zapominamy, że kom-
pleks to tylko część nas, a my jako całość nie jesteśmy naszym kompleksem, 
lecz zbiorem różnych cech. Warto zaakceptować to, jakim się jest, w tym 
swoje wady. 

Wielu ludzi z wysokim poczuciem własnej wartości ze swoich kom-
pleksów czyni wręcz atut. To sprawia, że przez otoczenie są postrzega-
ni jako bardzo atrakcyjni. Na przykład kobiety, które nie wstydzą się 
– i słusznie! – nadmiaru kilogramów, często są uważane za znacznie bar-
dziej ponętne niż te, które – choć zgrabne – zupełnie w siebie nie wie-
rzą, chodzą przygarbione i niepewne. 

Poza tym kompleksy mogą nas czasem zmotywować do pracy nad 
sobą, do wzięcia siebie „w obroty”. 

Jak pracować nad zmianą negatywnych przekonań na swój temat?
Dobrze jest zacząć od przyjrzenia się swojemu myśleniu, obserwowa-
nia go i przekształcania własnych nieadaptacyjnych przekonań w dzia-
łające na naszą korzyść. Jest to, przyznaję, dość ciężki trening. 

Bo żeby się pozbyć krytycznego głosu wewnątrz siebie, trzeba napraw-
dę wierzyć w to, że kompleksy to tylko myśli z przeszłości, a nie praw-
da o nas. I być zdeterminowanym w hamowaniu tego okrutnego, nie-
przyjaznego głosu. 

Czy są osoby, które nie mają kompleksów?
Oczywiście. Pomijając osobowości narcystyczne, są to przeważnie ludzie, 
którzy potrafią patrzeć na siebie z poczuciem humoru, a zarazem z miło-
ścią. Mają dystans do siebie i mimo niedociągnięć obdarzają się szacun-
kiem oraz sympatią. Bardzo zachęcam do takiej postawy. Zresztą, mam 
poczucie, że ona w którymś momencie życia sama do nas przychodzi. 
Im jesteśmy starsi, tym stajemy się wobec siebie bardziej życzliwi. ◆

Co psychologia rozumie pod pojęciem kompleksów?
To zbiór nieadaptacyjnych przekonań, jakie mamy na swój 
temat. Takich, które obniżają nastrój i poczucie własnej war-
tości. Powodują, że borykamy się z szeregiem bardzo nie-
przychylnych opinii o sobie samych. 

A kiedy takie opinie się w nas rodzą?
Większość powstaje we wczesnym dzieciństwie i jest skut-
kiem negatywnych komentarzy ze strony rodziców, innych 
ważnych dorosłych lub grup rówieśniczych. To zapamię-
tane i wzięte do serca opinie, które bardzo zraniły. Póź-

Wielu ludzi ze swoich kompleksów czyni wręcz atut. 
To sprawia, że przez otoczenie są postrzegani  

jako bardzo atrakcyjni.

Żeby się pozbyć krytycznego głosu wewnątrz 
siebie, wystarczy uwierzyć, że kompleksy to tylko 

myśli z przeszłości, a nie szczera prawda o nas  
– przekonuje psycholog Katarzyna Kucewicz.

/ ROZMAWIAŁA Alicja Milewska



NIEKOMPLEKSOM POWIEDZ: 



przebywamy. Konstruktywny stres sprawia, że jesteśmy bardziej wydajni, 
czujni i skoncentrowani na działaniu.

Co zwykle wywołuje w nas napięcie?
Problemy finansowe, praca pod presją, natłok obowiązków, choroba, wła-
sna lub kogoś bliskiego, ale też stanie w korku, składanie wizyt i przyjmo-
wanie gości, hałas – większość ludzi właśnie te czynniki uważa za stresu-
jące. W ostatnich miesiącach odczuwamy niepokój o zdrowie swoje 
i najbliższych, na który nakładają się obawy związane z pracą. Do tego 
dochodzi izolacja, która utrudnia nam funkcjonowanie, jest dla nas sta-
nem nienaturalnym. 

Jakie dolegliwości sygnalizują nam, że stres się potęguje?
Gdy nagle zostaliśmy wezwani do szefa „na dywanik”, wydziela się adre-
nalina, zwiększająca siłę fizyczną, oraz noradrenalina, przyspieszająca 
krążenie krwi i czynność serca, co powoduje, że możemy mieć zawroty 
głowy, czuć kołatanie serca i ogólne pobudzenie. Zwiększa się też produk-
cja kortyzolu, hormonu stresu. W krótkim czasie organizm sobie z tym 
poradzi albo podczas wysiłku fizycznego, gdy się porządnie wyśpimy lub 
po prostu gdy sytuacja stresogenna ustanie. Jeśli jednak stan napięcia nie 
mija i staje się przewlekły, spada nasza odporność, ciało nie radzi sobie  
z zaburzeniami. 

Stres jest cierpieniem emocjonalnym. Człowiek zaś to skomplikowany 
system, działający na wielu płaszczyznach. Gdy odczuwamy lęk, system 
mówi: zrewiduj swój sposób myślenia. 

Jak to zrobić? Trudno zapanować nad odczuciami…
Warto sobie uzmysłowić, że zamartwianie się jest bezsensowne. I pomy-
śleć, jak sobie pomóc, aby to napięcie wyeliminować. Jeżeli ciągle jesteśmy 
zestresowani, nasz organizm poprzez różnego rodzaju objawy somatycz-
ne – ból kręgosłupa czy w klatce piersiowej – wzywa nas do zmiany, wzmoc-
nienia się. Stres napędzają myśli i towarzyszące im emocje: lęk, niepokój, 
wątpliwość, smutek, złość, rozczarowanie. Trzeba się im przyjrzeć, żeby 
wiedzieć, czego w danej chwili potrzebujemy.

Od czego jeszcze zależy nasza odporność na stres?
Uczymy się przez obserwację rodziców. Jeśli oni są zestresowani, pełni nie-
pokoju, taką właśnie postawę przyjmujemy. Jeżeli często słyszymy w dzie-
ciństwie komunikaty „Uważaj!”, „To niebezpieczne!”, nasz mózg zapisuje 
wzorce zachowań oparte na lęku. 

Jak można je zmienić?
Stresorem może być sytuacja albo myśl, że coś się zdarzy, np. stracimy pra-
cę. Ta myśl wywołuje w nas opór: nie chcemy, żeby nasze finanse były zagro-
żone, a zarazem nie chcemy czuć tego, co właśnie czujemy. Zaczynamy więc 
gorączkowo zastanawiać się, jak zaistniałą sytuację zmienić, utożsamiamy 
się z problemem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać poprzez gorącz-
kową analizę i to jest to największe spektrum stresu. Osoby skłonne do uza-
leżnień często uciekają w takim momencie w swoje nałogi. 

Jak wyjść z tej matni? 
Gdy doświadczany stresu, powinniśmy zauważyć, że jesteśmy w kryzysie 
i że mamy wybór: walczyć z nim lub pozwolić mu przez nas przepłynąć. 
Warto usiąść wygodnie, uchwycić tę myśl, która do nas przyszła i odczy-
tać emocję, jaką odczuwamy, np. niepokój, pozwolić jej przez chwilę pobyć. 

Ćwiczenia oddechowe, medytacja, treningi relaksacyjne pomagają 
powstrzymać galopadę myśli i eskalację naszego zdenerwowania czy 
nawet przerażenia. Dopiero wówczas można faktycznie zacząć rozwią-
zywać problem. ◆
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POKONAĆ
STRES

Czy da się całkiem wyeliminować stres z życia?  
Z pewnością można żyć bez szkodliwego stre-
su, czyli takiego, który wywołuje trwałe 

napięcie. Natomiast sam stres jako taki jest 
gotowością organizmu na wyzwanie.  

To atawizm, zakorzeniony w nas od 
czasów pierwotnych, gdy jako gatu-
nek częściej byliśmy narażeni na 
utratę życia i zmuszeni do decydo-
wania: uciekać lub walczyć. Mecha-
nizm pozostał, zmieniły się nato-
miast bodźce. 

Czyli?
Dziś są nimi raczej wyzwania psy-
chiczne i intelektualne – chociażby 
trudna rozmowa z szefem, wystąpie-
nie publiczne, rozstanie z partnerem. 
Problem polega na tym, że napięcie 
powstałe w ciele wskutek sytuacji stre-
sowej wymaga rozładowania poprzez 
aktywność fizyczną, na przykład uciecz-
kę lub walkę. A dziś, gdy nie rozłado-
wujemy na bieżąco stresu wysiłkiem 
fizycznym, jego kumulacja wywołuje 
szkodliwe reakcje fizjologiczne.

Czy stres ma sens?
Mobilizacja jest nam potrzebna. Jeśli 
chcemy doświadczyć czegoś nowego 
lub podjąć wyzwanie, musimy, ujmu-
jąc to w przenośni, opuścić bezpiecz-
ne miejsce, w którym na co dzień 



Gdy doświadczasz trudnych 
emocji, spróbuj zauważyć, 

że jesteś w kryzysie i że masz 
wybór: walczyć z nim  

lub pozwolić mu przez 
siebie przepłynąć. 

/ ROZMAWIA  
Alicja Kamińska
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NASZ EKSPERT
Joanna Godecka  

terapeutka TSR, członkini 
Polskiego Stowarzyszenia 

Terapeutów Terapii 
Skoncentrowanej  
na Rozwiązaniach, 

dyplomowany life coach

ĆWICZENIE: GDY DOPADŁ CIĘ STRES
  Zamknij oczy i weź kilka pogłębionych oddechów. Jeśli 
nie możesz zamknąć oczu, bo nie chcesz zwracać  
na siebie uwagi, po prostu się skoncentruj.

  Uświadom sobie, że ciało wysłało ci sygnał stresu.

  Zapytaj siebie, co teraz czujesz i poszukaj tej emocji 
wewnątrz siebie.

  Następnie poszukaj miejsca w sobie, które najmocniej 
sygnalizuje ci brak komfortu.

  Oddychaj przez kilka chwil. Emocja, którą odczułeś, jest 
dla ciebie kolejnym sygnałem, a ogólny dyskomfort  
– wezwaniem do zmiany wzorca. 

Źródło: Joanna Godecka, Przestań się zamartwiać, Wyd. Muza

STRESSTRES
STRES

STRES



ZACZNIJ  OD ZARAZ

N ajważniejsze to zacząć. Z regularnym oszczędzaniem 
jest jak z ruszeniem się z kanapy, aby uprawiać sport, 
czy odstawieniem słodyczy, gdy chcemy zmienić dietę 
na zdrowszą. Dlatego postanów, że zaczynasz dziś albo 

w dniu otrzymania najbliższej wypłaty. 
Oszczędzanie to nie tylko odkładanie konkretnej sumy  

na koncie, czyli powstrzymanie się od wydatków, ale także roz-
sądne gospodarowanie tym, co już masz – niewyrzucanie jedze-
nia, dbanie o ubrania, meble, sprzęt AGD czy RTV. To niemar-
nowanie wody oraz energii. To nowy, modny styl życia. 

● POMYŚL, ILE DASZ RADĘ ODŁOŻYĆ MIESIĘCZ-
NIE – idealnie, aby było to 10 procent twojego dochodu. 

Nawet sto czy kilkaset złotych odłożone z każdej wypłaty 
sprawi, że w ciągu roku uzbierasz sporą sumę. Jeśli oba-
wiasz się, że nie dasz rady oszczędzać samodzielnie, zasta-
nów się nad rachunkiem bankowym, który zrobi to za cie-
bie, np. odprowadzając od każdej transakcji konkretny 
procent lub kwotę na subkonto. Wtedy przekonasz się, jak 
szybko z drobnych kwot składa się pokaźna sumka.

● WYBIERZ DOBRZE RACHUNEK OSZCZĘDNO-
ŚCIOWY – do oszczędzania najlepsze jest osobne konto pro-
wadzone bez opłat, a zarazem takie, do którego nie jest dołą-
czona karta debetowa, a przelewy są płatne. Dzięki temu nie 
będzie cię korcić, aby co i rusz sięgać do oszczędności. 
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REGULARNE OSZCZĘDZANIE:
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PROSTE  SPOSOBY  NA OSZCZĘDZANIE:

 SPISZ COMIESIĘCZNE WYDATKI – przeanalizuj rachun-
ki za prąd, telefon, wodę, paliwo i zastanów się, czy możesz 

je zmniejszyć. Zmiana dostawcy energii czy operatora komórkowe-
go może dać wymierne oszczędności. Czasem wystarczy powiado-
mić dotychczasowego dostawcę o zamiarze przejścia do konkuren-
cji, aby korzystnie renegocjować dotychczasowe warunki. A może 
zamiast autem możesz częściej poruszać się rowerem lub komuni-
kacją miejską? Sprawdź też, czy nie wylewasz wody albo nie mar-
nujesz prądu, np. wskutek niewłaściwego używania sprzętów. Bar-
dzo dużo prądu zużywa na przykład czajnik elektryczny, którego 
nadmierne włączanie można ograniczyć.

 PRZYJRZYJ SIĘ SWOIM ZADŁUŻENIOM – konsolida-
cja zobowiązań, np. kredytu mieszkaniowego i pożyczki  

na remont mieszkania, próba negocjacji z bankiem warunków 
oprocentowania, np. karty kredytowej, to rozwiązania, z których 
zawsze warto korzystać. 

Nie należy obawiać się rozmów z bankiem. Nic nie tracisz, zawsze 
się czegoś dowiesz, jeśli nawet nie zyskasz kilkuset złotych oszczęd-
ności w skali roku, to przynajmniej nauczysz się kontrolować wydat-
ki tak, aby nie rosły.

 PLANUJ ZAKUPY – dzięki przemyślanym sprawunkom, 
robionym z listą i planem uczysz się kontrolowania wydatków. 

Korzystaj ze zniżek, rabatów, kuponów i akcji promocyjnych, to cen-
na umiejętność, której można się szybko nauczyć. Warto uczestni-
czyć w programach lojalnościowych i zbierać punkty. 

Unikaj za to wydatków „na hurra”, w ostatniej chwili czy pod 
wpływem emocji. Korzystaj z wyprzedaży i outletów. Można wte-
dy kupić jakościowe rzeczy w znacznie korzystniejszej cenie. Wymie-
niaj się też sprzętami i ubraniami z przyjaciółmi i rodziną – zyska 
na tym więcej osób.

 NIE WYRZUCAJ, NAPRAWIAJ – domowe AGD i sprzęt 
RTV, ale także odzież mają określony czas eksploatacji, jed-

nak zawsze warto najpierw pomyśleć o ich reanimacji, zamiast bez-
refleksyjnie wyrzucać. Rezygnacja z nowego modelu telefonu – któ-
ry operatorzy oferują zwykle co rok lub dwa lata wraz z nową umo-
wą –  to oszczędność rzędu nawet tysiąca złotych. 

 TO, CO MOŻESZ, ZRÓB SAMODZIELNIE – jedzenie,  
w tym wszelkie przetwory, kosmetyki, środki czystości, a może 

nawet uszyte własnoręcznie ubrania czy zrobione samodzielnie sprzę-
ty, dekoracje – cieszą bardziej niż te kupione i pozwalają sporo zaosz-
czędzić. Moda na wszystko, co jest hand made, trwa w najlepsze nie 
tylko ze względu na swój ekologiczny wydźwięk. Domowe wyroby 
dają drugie życie wielu przedmiotom, a przy okazji mnóstwo satys-
fakcji autorom. 

 DZIEL SIĘ Z INNYMI – autem poprzez wspólny dojazd  
do pracy czy wypożyczanie samochodu na weekendy, książ-

kami, abonamentem na tv (np. Netflix). Możesz zaproponować zna-
jomemu czy rodzinie robienie wspólnych, większych zakupów 
– żywność z dłuższym terminem przydatności, ale także detergen-
ty można kupować hurtowo, a więc taniej. Inny przykład? Planuj-
cie wspólne wyjazdy, np. wakacyjne, których koszty rozłożycie 
na więcej niż jedną rodzinę.  ◆ 

Nawet przy niewielkich dochodach 
można nauczyć się niewydawania 

wszystkiego. Oto sześć skutecznych 
sposobów.

/ TEKST Ewa Bilska





S pacery nad urwiskami, całodzienne trasy rowerowe, 
ślady ludzkich osad sprzed naszej, ery, a do tego rześ-
kie, morskie powietrze i oferta noclegowa na każdą 
kieszeń to atuty tych „niezadeptanych” przez tłumy 

miejsc nad Bałtykiem. Kto chciałby po raz pierwszy lub 
ponownie odkrywać wyspiarskie uroki, nie wyjeżdżając  
za daleko, ma z czego wybierać. 

ZJAWISKOWE  NABRZEŻE  RUGII
Ta największa z niemieckich wysp położona jest dość blisko 
polskiej granicy. Ze Szczecina dostaniemy się tam autem lub 
busem w 2 godziny i 40 minut, jadąc mostem, biegnącym 
z miasta Stralsund. Historia wyspy sięga średniowiecza,  
do słowiańskiego plemienia Ranów, pozostałości po ich kul-
turze można oglądać w Arkonie, miejscu kultu Światowida. 

Miejsce to urzeka też wysokimi na kilkadziesiąt metrów 
zjawiskowymi klifami. Najpiękniejsze warto podziwiać 
w Parku Narodowym Jasmund, gdzie kredowe wzniesie-
nia ciągną się przez wiele kilometrów. Największy z nich,  

kretnie lądolodowi, na którym powstała. Stąd malownicze 
jeziora, urocze wysepki, zjawiskowe urwiska, moreny i wydmy. 
Podziwiać je można, zwiedzając Park Krajobrazowy Wyspy 
Uznam, znajdujący się w niemieckiej części. Ta ostatnia oferu-
je także liczne sanatoria, kurorty i hotele zlokalizowane m.in. 
w takich miastach jak Seebad Ahlbeck, Seebad Bansin, Seebad 
Heringsdorf czy Zinnowitz. Miejscowości te kuszą nadmor-
skimi promenadami, niemal pustymi plażami oraz ofertą rej-
sów do Skandynawii. Do niemieckich kurortów można się 
dostać nawet pieszo, idąc plażą wzdłuż Bałtyku, albo popły-
nąć statkiem pasażerskim żeglugi przybrzeżnej. Wiele osób  
po prostu wsiada na rower, gdyż trasy dla cyklistów są tu przy-
gotowane wzorowo. Zatrzymując się, warto skosztować lokal-
nego przysmaku – wybornych kanapek ze śledziem. 

Aby znacznie obniżyć koszty wypoczynku na Uznamie, 
warto nocować w prywatnych kwaterach w Świnoujściu. 
Oprócz uzdrowisk, oferujących lecznicą solankę, jest co pozwie-
dzać – m.in. podziemne miasto na wyspie Wolin, Fort Ger-
harda i latarnię morską, albo można pospacerować po molo. 

d o b r y  k i e r u n e k
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Königsstuhl (Tron Królewski) – jest mierzącą 118 m n.p.m. 
skałą z punktem widokowym. Zresztą, specjalne platfor-
my, ulokowane pośród licznych półwyspów, zatok i mie-
rzei Rugii, pozwalają nacieszyć oczy pięknem krajobrazu 
niezależnie od tego, czy poruszamy się po Rugii autem, czy 
rowerem. Rowerzyści będą szczególnie zadowoleni,  
bo wokół wyspy wiedzie doskonale zorganizowana trasa, 
część Drogi Rowerowej Morza Bałtyckiego. 

Na Rugii nie brak eleganckich kurortów, więc osoby 
ceniące komfort będą urzeczone takimi miejscowościami 
jak Binz, Putbus lub Sellin. Tutejsze wille reprezentują tzw. 
Bäderarchitektur, czyli architekturę kurortową, oraz ofe-
rują eleganckie restauracje. Kto woli wypoczynek na łonie 
natury, ma do dyspozycji mnóstwo schludnych i wygod-
nych kempingów, często także malowniczo położonych.

WZGÓRZA  MORENOWE  UZNAMU
Dzielona między Polskę a Niemcy wyspa, położona nad Zale-
wem Szczecińskim, zawdzięcza swoje piękno lodowcom, a kon-

 →



Rugia, Uznam, Olandia, Bornholm… bałtyckie 
wyspy, urzekające cudami natury i śladami historii 

sprzed tysięcy lat. W takich warunkach  
aż żal nie skorzystać ze zdrowotnych dobrodziejstw 

nadmorskiego wypoczynku.
/ TEKST Katarzyna Janicka

RELAKS

RUGIA
Zapierające dech w piersiach 

kredowe wzniesienia ciągną się  
tu kilometrami. Piękno przyrody 
można podziwiać z perspektywy 
rowerowego siodełka lub… przez 

okno w samochodzie. 

RUGIA
400-metrowe 
molo w Sellin  

to obowiązkowy 
punkt zwiedzania, 

skąd rozciąga się 
piękny widok  

na Bałtyk.

UZNAM
Jeziora, wyspy, urwiska, wzgórza morenowe i piękne  
wydmy zachęcają do spędzenia tu urlopu. Kto ma chęć,  
może skorzystać z relaksujących kąpieli słonecznych  
na przestronnych plażach.   

WŚRÓD  
 KLIFÓW ROWEREM  WŚRÓD  MENHIRÓW  OLANDII

Ta niewielka szwedzka wyspa mierzy zaledwie 137 kilome-
trów i połączona jest z lądem sześciokilometrowym Mostem 
Olandzkim. Zmotoryzowani turyści z Polski mogą prze-
prawić się najpierw promem z Gdyni do Karlskrony (podróż 
trwa około 10 godzin). Na miejscu najlepiej jest wybrać 
miejscowość wypadową, zanocować w hotelu, wynająć 
domek albo skorzystać z rozbudowanej bazy kempingów. 
A warto, gdyż na Olandii urzekną nas niezapomniane wido-
ki, zabytki średniowiecznej historii, urokliwe plaże. Aktyw-
nemu wypoczynkowi sprzyja oczywiście doskonała infra-
struktura rowerowa. 
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BORNHOLM
Urokliwe klify  
to wizytówka „Majorki 
Północy”. Można je 
podziwiać między innymi  
w miejscowościach  
Allinge i Sandvig.

OLANDIA
Stora Alvaret to największy w Europie step, powstały 
na glebie wulkanicznej i wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.

 Sześciokilometrowy Most Olandzki, łączący wyspę ze stałym 
lądem, sam w sobie jest atrakcją turystyczną. 
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Charakterystyczne dla wyspy są wapienne skały, zlokalizo-
wane m.in. w rezerwacie Neptuni åkrar, czy w Äleklinta, gdzie 
piętrzą się kilkunastometrowe klify. Piękno lokalnej przyro-
dy można też podziwiać w Ottenby naturrreservat – na połu-
dniu Olandii. Będąc tutaj, warto zobaczyć 42-metrową, naj-
wyższą szwedzką latarnię morską Lange Jan. Znakiem 
rozpoznawczym Olandii są też wiatraki, których z dawnych 
czasów zachowało się 400, oraz menhiry, których powstanie 
datuje się na lata 1800-500 p.n.e. Tych jest na wyspie mnóstwo, 
m.in. w okolicy Gettlinge. Aby zobaczyć zrekonstruowaną 
wioskę Wikingów, warto udać się do fortu Eketorp z grodzi-
skami pochodzącymi z IV-XIII wieki. Nie można też pomi-
nąć Stora Alvaret – największego w Europie stepu, powstałe-
go na glebie wulkanicznej i wpisanego na listę UNESCO. 

WRZOSOWISKA  BORNHOLMU
Akurat ta duńska wyspa cieszy się od lat dużą popularno-
ścią wśród polskich turystów, więc tu nie ma co nastawiać 
się na samotne odkrywanie dzikich ostępów.  
Na popularność Bornholmu wpływa głownie jego dosko-
nała i bardzo malownicza trasa rowerowa. Stosunkowo 
tanio można przemieszczać się autobusami a korzystając 
z własnego lub wypożyczonego auta, całą wyspę objedzie-
my na jednym baku. Warto spędzić tu urlop albo wpaść na 
jeden dzień, aby pospacerować portowymi uliczkami mia-
steczek Ronne i Nexo, wspiąć się na mierzące 74 m n.p.m. 
wzniesienie w Hammershus. Usytuowany tam średnio-
wieczny zamek, to największy w Skandynawii zabytek z tego 
okresu, a jego zwiedzanie jest bezpłatne. 

Miłośnicy Bornholmu zachwycają się przede wszystkim 
urokliwymi klifami w okolicy miejscowości Gudhjem, 
Allinge i Sandvig, gdzie nie brak malowniczych plaż i lokal-
nych wędzarni z ich smakowitymi specjałami. A na deser 
warto się wybrać pod masyw Hammeren – północny rejon 
wyspy z polodowcowym jeziorem Hammerso i urokliwy-
mi wrzosowiskami. ◆ 

NADMORSKI  W YPOCZY NEK  TO:
•  wzmocnienie dla układu oddechowego  

– dzięki inhalacjom morskim aerozolem, 
bogatym w mikroelementy

•  czas wytchnienia dla alergików – nadmorskie 
powietrze wolne jest od zanieczyszczeń

• wsparcie dla odporności – dzięki mikroklimatowi
•  pomoc tarczycy – korzystnie działa  

na nią zawarty w powietrzu jod
•  lepsza kondycja – wskutek regularnych 

spacerów piaszczystymi plażami
•  regeneracja sił psychicznych, relaks i wyciszenie 

– to efekt słuchania szumu fal i wystawiania 
twarzy ku słońcu



30-40 minut. W trakcie grillowania nie należy przewracać mięsa zbyt 
często, bo straci soczystość – robimy to najwyżej 2-3 razy, rybom wystar-
czy tylko raz. Warzyw pozostaw na kilka minut i nie przewracaj, bo łatwo 
je przypalić.

NIE PRZESADŹ Z PRZYPRAWAMI – choć lubimy marynować, 
warto zachować umiar, żeby nie stłumić naturalnego smaku. I tak, 

czerwone mięso, np. steki z wołowiny, wystarczy potraktować odrobiną 
pieprzu i liściem laurowym, który przed włożeniem na ruszt zawsze zdej-
mujemy. Ryby dobrze jest delikatnie posolić, dodać odrobinę białego lub 
ziołowego pieprzu i skropić sokiem z cytryny. Drób, np. kurczak, nabiera 
soczystości, jeśli godzinę przed grillowaniem zanurzymy go w jogurcie 
naturalnym z odrobiną czosnku i pieprzu. Warzywa najlepiej się czują 
w towarzystwie świeżych ziół – cukinia, bakłażan, papryka czy batat same 
w sobie są przecież bardzo aromatyczne. 

 PRZEKONAJ SIĘ DO RYB I OWOCÓW MORZA – są bogate 
w zdrowe tłuszcze i lekkie białko, smakują wyśmienicie i sprawia-

ją, że menu z rusztu nie jest monotonne. Wbrew pozorom ich przyrządza-
nie jest nieskomplikowane, trwa też krócej niż pieczenie mięsa, a i cena 
produktów z kategorii frutti di mare jest dziś bardziej przystępna niż kie-
dyś. Kupując je, zawsze zwracaj uwagę na oznaczenia, żeby krewetki, łosoś 
czy pstrąg pochodziły z certyfikowanych łowisk.

  ZAKOCHAJ SIĘ W WARZYWACH – zarówno w wersji grillowa-
nej, jak i świeżej. Na szczęście czasy gdy pod pojęciem grilla rozumie-

liśmy mocno opieczoną kiełbaskę czy karkówkę z dodatkiem białego pie-
czywa, mamy już za sobą. Dziś trudno sobie wyobrazić piknik czy spotkanie 
w ogrodzie bez solidnej porcji sałatek, surówek, sosów i dipów, bazujących 
na sezonowych warzywach i owocach. Skrapiaj je oliwą, olejem, np. z pestek 
winogron,  sokiem z cytryny, jogurtem. Posypuj świeżą zieleniną – pie-
truszką, szczypiorem, bazylią, oregano, miętą i rozmarynem.

 PODAJ CHRUPIĄCE PIECZYWO – nie tylko bagietka czy bia-
ły chleb sprawdzą się na przyjęciu z grillem. Może skusisz się na, 

szalenie modne ostatnio, samodzielne upieczenie pieczywa? W sklepie 
znajdziesz różne rodzaje chlebowych mąk, możesz też piec z samych zia-
ren. Takie domowe pieczywo wystarczy zanurzyć w dobrej oliwie czy 
smakowitym ziołowym dipie – pycha!

A MOŻE NA SŁODKO? – banany, figi, ananasy, brzoskwinie czy 
morele świetnie smakują, delikatnie podpieczone, z dodatkiem 

lodów, placków, gofrów czy też solo. Doskonale komponują się z różne-
go rodzaju serami: kozim, brie, camembertem, fetą, halloumi, które rów-
nież można grillować.  ◆
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SKOMPONUJ MARY NATĘ
Jeśli zależy ci na kruchości 
mięsa, zamarynuj je kilka godzin 
przed wrzuceniem na ruszt. 
Marynatę przyrządzaj w propor-
cjach 2:1 z oleju, np. orzecho-
wego lub oliwy, oraz dodatku 
kwaśnego, np. soku z cytryny, 

musztardy, białego lub czerwo-
nego wina, octu ryżowego. Do-
daj ulubione zioła, czosnek, sól 
i pieprz, ale bez przesady. Tuż 
przed grillowaniem osusz mięso 
z marynaty, by kapiąc na węgiel, 
nie paliła się i nie dymiła.

węgiel, dodatkowo z funkcją wędzenia, by móc przygotowy-
wać własne mięsa i wędliny.  

 KORZYSTAJ Z BEZPIECZNEGO PALIWA – jeśli 
wybierasz drewno, to tylko liściaste, szczególny aromat 

nadaje to z drzew owocowych, np. jabłoni, czereśni czy śli-
wy. Minusem korzystania z drewna jest dłuższy czas rozpa-
lania i duża ilość dymu. Pod tym względem dużo lepszy jest 
węgiel drzewny. Jeżeli decydujesz się na brykiet, wybieraj 
tylko dobrej jakości, ze sprawdzonego źródła, naturalny, 
a najlepiej ekologiczny. Unikaj chemicznych podpałek.

 UZBRÓJ SIĘ W CIERPLIWOŚĆ – grillowanie 
wymaga czasu. Żeby dobrze upiec kilogram karków-

ki, pokrojonej na porcje, potrzeba około 40 minut do godzi-
ny w stałej temperaturze, nieco ponad 100 stopni Celsju-
sza, wyższa spowoduje, że mięso się zwęgli i wysuszy. Ryby 
grillujemy około kwadransa, piersi z kurczaka, kiełbaski 
oraz kaszankę około 20 minut, steki z czerwonego mięsa 

DOBRZE WYBIERZ GRILL – od urządzenia wiele 
zależy. Jeśli zainwestujesz w droższe, wystarczy na lata. 

W sklepach znajdziesz tradycyjne grille na węgiel, drewno, 
gazowe lub elektryczne. Warto wybrać model z pokrywą, 
dzięki której mięso i warzywa są bardziej soczyste. Grille z regu-
lacją temperatury chronią przed przypaleniem jedzenia. Jeśli 
masz ogród, możesz postawić kamienny lub ceglany grill na 

Kochamy grillowanie na świeżym 
powietrzu, wszystko wtedy smakuje nam 
bardziej niż ugotowane w domu. O czym 
warto pamiętać, aby taka uczta była nie 

tylko pyszna, ale i zdrowa?
/ TEKST Anita Błażejczyk





Czekasz na nie z utęsknieniem.  
Wreszcie są: pachnące owocami i latem. Serniki  

na zimno to esencja letniego popołudnia.

KOSZYCZEK 
Z BORÓWKAMI
• 400 g biszkoptów lub 
maślanych ciasteczek  
• 100 g masła • 700 g 

tłustego twarogu sernikowego 
• 200 g mascarpone 
• cukier waniliowy 

• 8 łyżek cukru pudru  
• 300 g borówek  

•  listki mięty lub melisy  
do dekoracji

Biszkopty lub ciastka zmiksuj 
z dodatkiem rozpuszczonego 

masła. Tak powstałą masą 
wyłóż dno i boki tortownicy 
o średnicy 24 cm. Dociśnij, 
aby dobrze przylgnęła do 

powierzchni. Schłodź przez 
kwadrans w lodówce. Zmiksuj 
na szybkich obrotach twaróg 

i mascarpone, stopniowo 
dodawaj oba cukry. Masa 

powinna być puszysta. Wyłóż 
ją na ciasteczkowy spód. 
Opłucz i dokładnie osusz 

borówki, wyłóż je obficie na 
wierzch serowej masy. Ciasto 

wstaw do lodówki na minimum 
trzy godziny. Przed podaniem 

udekoruj listkami ziół. 
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SERNICZEK?

TRUSKAWKOWE  
MARZENIE

• 240 g orkiszowych ciastek • 60 g masła  
• 800 g twarogu na sernik (zmielonego) • 100 ml śmietanki 36 proc.  

• 70 ml mleka lub wody  
• 2 łyżki żelatyny • cukier waniliowy lub kokosowy 

• galaretka truskawkowa  • 400 g truskawek 

Ciastka zmiksuj do konsystencji piasku, dodaj rozpuszczone masło. 
Masą wyłóż dno tortownicy o średnicy 24 cm. W mocno ciepłym 

mleku lub wodzie dokładnie rozprowadź żelatynę. W misie 
miksera umieść twaróg, dodaj oba cukry, zmiksuj na dużych 

obrotach. Dodaj śmietankę, a gdy masa będzie puszysta, powoli 
wlej rozpuszczoną żelatynę. Ponownie zmiksuj. Umyte, osuszone 

i odszypułkowane truskawki ułóż na spodzie z ciastek (kilka 
zostaw do dekoracji). Ostrożnie zalej serową masą. Wstaw 

do lodówki na godzinę. W tym czasie rozpuść galaretkę w połowie 
podanej na opakowaniu ilości wody, dobrze wystudź i ostrożnie 

wylej na częściowo zastygnięty sernik. Schładzaj jeszcze przez trzy 
godziny. Przed podaniem udekoruj świeżymi owocami. 

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

PODWIECZOREK 
PACHNĄCY BRZOSKWINIAMI
• 170 g biszkoptów • kilogram waniliowego serka 
homogenizowanego • 4 galaretki brzoskwiniowe 

• 3 dojrzałe brzoskwinie 

Rozpuść 2 galaretki w 300 ml wody. 
Przestudź. W misie miksera dokładnie 

zmieszaj serki i przestudzoną galaretkę. 
Dno tortownicy o średnicy 26 cm wyłóż 

biszkoptami. Na biszkopty wylej serową masę. 
Wstaw do lodówki na godzinę. Pozostałe 

galaretki rozpuść w połowie podanej 
na opakowaniu ilości wody. Wystudź. Owoce 
umyj, osusz i pokrój w plasterki. Wyłóż owoce 

na masę serową. Zalej ostrożnie galaretką 
i ponownie wstaw do lodówki na kilka godzin. 

 

 

 

PIANKA  
Z MALINAMI

 • 200 g kruchych ciastek, np. orkiszowych 
• 50 g masła • 200 g zmielonego twarogu 
• 250 g mascarpone • 200 ml śmietanki 

36 proc. • 8 łyżek cukru pudru  • 20 g żelatyny 
• 1/2 szklanki gorącej wody

• 200 g malin • 2 malinowe galaretki  

Ciastka zmiksuj z roztopionym masłem. Masą 
wyłóż dno tortownicy o średnicy 24 cm. 

Rozpuść żelatynę. Do misy miksera wrzuć 
twaróg i mascaropne, chwilę miksuj na dużych 
obrotach. Dodaj puder, a po chwili kremówkę, 
ponownie zmiksuj. Wąskim strumieniem wlej 
rozpuszczoną żelatynę, chwilę mieszaj. Wylej 

masę na spód sernika i wstaw tortownicę 
do lodówki na co najmniej godzinę. Rozpuść 
galaretki w połowie podanej na opakowaniu 
ilości wody. Wystudź. Umyj i osusz owoce. 

Na lekko stężały sernik wyłóż maliny, 
ostrożnie zalej galaretką i ponownie  
wstaw do lodówki na 2-3 godziny. 
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k r z y ż ó w k a /jolkak u l t u r a / do czytania, oglądania i słuchania 
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• dwupióre w rękach kajakarza • droga usłana śniegiem • część trybun na stadionie • długa blizna po ranie ciętej • brak sił fizycznych, 
osłabienie • podaje ją anestezjolog pacjentowi przed operacją • opatrunek z gazy do tamowania krwi • przewlekłe schorzenie płuc • 
charakterystyczna cecha, piętno • twórca taki jak Sztaudynger, Lec • nie tylko koncertowa lub uszna • badanie zwłok w celu ustalenia
przyczyny śmierci • choroba z silnym bólem i obrzękiem gardła • zjazd biskupów danego kraju • wypukłość na szyi zwana jabłkiem 
Adama • choroba z dreszczami i wysoką gorączką • do smarowania bolących miejsc • epidemia koronawirusa obejmująca bardzo 
duże obszary • śmigus-…, lany poniedziałek • człowiek o niedźwiedziej sile • część nogi z łękotką • przywracanie zdrowia choremu, 
kuracja • plamka na rogówce oka • ozdobny występ ścienny • przejażdżka saniami dla zabawy • nieduży okręt w służbie patrolowej 
• ogniotrwała cegła na komin • tymczasowy wypełniacz ubytków w zębach • niski poziom hemoglobiny we krwi • ilość walizek 
ponad normę • jednostka floty wojennej • podniośle o starszej, godnej szacunku kobiecie • analogia: x - odcięta, y -? • bestialski,
masowy mord • niejedna przy napadzie padaczki • film dla widzów o mocnych nerwach

ZAPRASZAMY DO ZABAWY Z POPULARNĄ KRZYŻÓWKĄ TYPU JOLKA. POD DIAGRAMEM 
PODANE SĄ OKREŚLENIA. TRUDNOŚĆ POLEGA NA TYM, ŻE TRZEBA ODGADNĄĆ POŁOŻENIE 
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KSIĄŻKI

Joanna Godecka
Przestań się zamartwiać 

Co zrobić, gdy stracimy poczucie 
bezpieczeństwa, spokój wewnętrzny  

i równowagę emocjonalną? Jak poradzić 
sobie ze skłonnością do wymyślania 
czarnych scenariuszy? Ten poradnik  

nie uwolni od zamartwiania się,  
ale na pewno zmniejszy niepokój. 

Wydawnictwo Muza

Pema Chodron
Twoje wspaniałe życie

Jest wyzwaniem, z którym 
każdego dnia trzeba się zmierzyć. 
Przeciwnościami, które zmuszają  
do walki i które warto przekuwać  

w pozytywne zmiany. Ten poradnik 
uczy, jak nauczyć się kochać życie 
takim, jakie ono jest, i akceptować 

wszystko, co ze sobą niesie.        

Wydawnictwo Zwierciadło


Gdy życie staje się wyzwaniem...  

Czekając na skuteczny lek na koronawirusa, wykorzystajmy czas przymusowej izolacji  
na spotkanie z ciekawą książką czy serialem. Interesujących nowości nie brakuje. Zarówno 
wydawnictwa, jak i telewizje dbają o premiery. Warto sięgnąć po poradniki, dzięki którym 

nauczymy się przyjmować od życia także to, czego wcale nie chcemy otrzymać. A doskonałe 
produkcje filmowe pozwolą na chwilę ucieczki od problemów dnia codziennego. 

HISTORIA  FABRYKI  SNÓW

Hollywood 
Opowieść Ryana Murphy'ego (twórcy seriali „Glee”  
i „American Crime Story”) o grupie ambitnych aktorów  
i filmowców, którzy tuż po drugiej wojnie światowej dotarli 
do Hollywood, żeby zrealizować swoje marzenia o sławie. 
I chociaż szybko zrozumieli, jakie prawa rządzą fabryką 
snów, zrobią wszystko, by osiągnąć sukces. Ich determinację 
wzmacniają spotkania z największymi gwiazdami,  
m.in. Vivien Leigh (Scarlett w „Przeminęło z wiatrem”).  

Netflix; premiera: 1 maja

FOTO:  MATERIAŁY PRASOWE (6)

KOLEJN Y  ETAP  KARIERY JOANN Y  KULIG

The Eddy 
Niekwestionowany sukces „Zimnej wojny” przyniósł spore 
zmiany w życiu zawodowym Joanny Kulig. Posypały się 
propozycje ról, m.in. w miniserialu „The Eddy”.  
W tej oryginalnej produkcji Netfliksa polska aktorka znów 
zademonstrowała swój muzyczny talent. Zagrała piosenkarkę 
Maję – gwiazdę paryskiego klubu jazzowego The Eddy  
i dziewczynę Elliota Udo (Andre Holland), współwłaściciela 
tegoż lokalu. Ich wzajemne relacje skomplikuje przyjazd  
z Nowego Jorku 15-letniej córki Elliota – Julie.    

Netflix; premiera: 8 maja

CO UKRY WA HUGH GRANT?

Od nowa (The Undoing)
Scenariusz miniserialu oparto na motywach powieści  
„Nie chciałaś wiedzieć” Jean Hanff Korelitz. Grace Fraser  
(Nicole Kidman) mieszka w Nowym Jorku z ukochanym 
mężem Jonathanem (Hugh Grant) i 12-letnim synem 
Henrym (Noah Jupe). Jest kobietą sukcesu – cenioną 
terapeutką, która właśnie kończy pisać pierwszą książkę. 
Kilka tygodni przed publikacją jej poradnika... znika 
Jonathan. Policyjne śledztwo koncentruje się na osobie 
Grace, która nie rozumie, dlaczego detektywi uznali ją 
za podejrzaną. W dodatku wychodzi na jaw, że Jonathan 
Fraser miał wiele tajemnic, które ukrywał przed żoną.   

HBO GO; premiera: 10 maja Rafael Santandreu
Wszystko jest łatwiejsze,  

niż nam się wydaje
Kompletny podręcznik autoterapii 

z zestawem ćwiczeń, które pomogą 
stworzyć dobrą relację partnerską, 

czerpać przyjemność z pracy, radykalnie 
wyzbyć się kompleksów, zrozumieć 

znaczenie przebaczania i zapominania.       

Wydawnictwo Muza



f e l i e t o n / Martyna Rozesłaniec
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KIEDYŚ 
T O  B Y Ł O …

„Wy to wojny byście nie przeżyli.  
Nawet kurczaka nie potraficie rozebrać”  

– z tego typu uwagami spotkał się niejeden milenials.

NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY, 200 mg ibuprofenu, plaster leczniczy. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Nurofen Mięśnie i Stawy jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawowego, 
miejscowego bólu spowodowanego ostrym naciągnięciem mięśni lub zwichnięciem powstałym w następstwie łagodnych urazów w pobliżu stawów rąk lub nóg u dorosłych lub młodzieży w wieku 
16 lat i powyżej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; Pacjenci z reakcjami alergicznymi nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, 
skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka), związanymi z przyjęciem ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
(NLPZ); Stosowanie na uszkodzoną lub zranioną skórę, Trzeci trymestr ciąży, Stosowanie na oczy, usta lub błony śluzowe. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. PL/2019-07/01

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

"Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie 
chce zmienić świat” – śpiewał zespół Kombii. Woj-
ny międzypokoleniowe czy przepychanki nie wzięły 

się znikąd. Każda grupa przeświadczona jest o swojej wyjąt-
kowości i uważa, że czasy jej młodości były najlepsze. Dla-
tego powiedzenie „kiedyś to było…” jest używane zarówno 
przez 30-, 40-, jak i 60-latków. Dlaczego kiedyś było tak 
dobrze, a teraz nie jest? Sekret tkwi w młodości. Kiedyś mie-
liśmy więcej energii, mniej zobowiązań i generalnie nam się 
chciało. „Kiedyś” kojarzy nam się z tym szczęśliwym okre-
sem, niezależnie od tego czy rzeczywiście był on szczęśliwy. 
Czasy zmieniają się bardzo szybko i z wiekiem za tymi zmia-
nami trudno jest nadążyć. 

Pokolenie, które wychowało się w czasach PRL-u, rzeczywi-
ście jest bardzo pracowite i obowiązkowe. Takie wartości 
wpajano w nich od dziecka. Nie każdy musiał skończyć liceum 
ogólnokształcące, nie każdy musiał iść na studia. Ważne było, 
by mieć zawód, coś potrafić i stać się w tej dziedzinie eksper-
tem. Dziś każdy jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, ale nie 
każdy cokolwiek potrafi. Ot, przewrotność losu…

Nie da się ukryć, że osoby z pokolenia Y, inaczej zwane mile-
nialsami (urodzone między rokiem 1984 a 1997) i pokolenia 
Z (urodzone po roku 1997) nie poradziłyby sobie w rzeczy-
wistości, z którą zmagali się ich dziadkowie. Przyzwyczajeni 
są do wygód i ciągłego dostępu do informacji. Robią wiele 
rzeczy na raz i często nie są w stanie skupić się tylko na jed-
nej. W dzisiejszych czasach wszystko podane jest na tacy. 

Półki w supermarketach aż uginają się od gotowych produk-
tów, mięso jest już pokrojone i oczyszczone, a i nawet owoce 
obrane. Niektóre dzieci na pytanie „skąd się bierze mleko” 
odpowiadają „z butelki”. I owszem, kury byśmy nie rozebrali 
na części, chyba że z tutorialem na YouTube….

Jest jednak kilka rzeczy, których pokolenie baby boom może 
się od milenialsów nauczyć. Jedną z nich jest szacunek  
do własnego czasu i w ogóle do siebie. Kiedyś wychodziłam 
z biura kilka minut po 17 i o kilkanaście lat starsza koleżan-
ka dała mi do zrozumienia, że ona w moim wieku zawsze 
zostawała po godzinach, „bo tak wypada”. Powinnam była 
pokazać, że mi zależy i że jestem pracowita. Wydawało mi 
się, że wystarczy, gdy jestem pracowita przez 8 godzin dzien-
nie. Chciałabym też mieć życie poza pracą, spotkać się  
ze znajomymi, zrobić dobrą kolację i odpocząć. Nie żyję po 
to, żeby pracować, tylko pracuję po to, żeby żyć. Młodzi 
ludzie często są postrzegani przez starszych jako leniwi, 
zapatrzeni w siebie indywidualiści. Oczywiście, każda cecha 
przejaskrawiona jest zła (zbyt duże zaangażowanie w pracę 
również). Lecz to właśnie oni, niekiedy właśnie dzięki tym 
cechom, potrafią odnaleźć się we współczesnym świecie  
– pełnym rywalizacji i presji.

Niemożliwym jest, by osoby z różnych pokoleń dogadywa-
ły się w każdej kwestii. Wynika to z innego wychowania  
i z realiów, w jakich dorastali. Ważne jest to, żeby wzajem-
nie się szanować i spróbować znaleźć chociaż nić porozu-
mienia. ◆

FOTO:  ADOBE STOCK (2)




