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RADOŚCI
I ZDROWIA!
Gdy spadnie śnieg, cały świat jest jak 
z bajki. Łatwiej wtedy o ważne decyzje. 
Zachęcam do lektury tematu numeru 
o odnawianiu zerwanych więzi. Może 
poruszające historie bohaterów 
nakłonią kogoś do działania? Bo jak 
napisał mój ulubiony Gabriel Garcia 
Marquez „Minuta pojednania więcej 
znaczy niż całe życie w przyjaźni”.

Wydanie to jest wyjątkowe, pachnie 
Bożym Narodzeniem. Naszym pre-
zentem jest spotkanie ze Zbigniewem 
Wodeckim. Poza tym polecam tema-
ty zdrowotne oraz tekst o przypra-
wach i przepisy Moniki Mrozowskiej 
na zdrowe słodycze. To z kolei upo-
minek dla tych, którzy muszą unikać 
w diecie pewnych składników. 

A skoro już o prezentach mowa, 
przypominam o podarunkach z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. Pomysły 
znajdziecie w dziale Kultura.

Wszystkim Czytelnikom życzę 
pięknych świąt. Niech będą okazją 
do odpoczynku i tej szczególnej rado-
ści, jaką daje obecność najbliższych. 
Pozdrawiam 
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BOŻENA ODNALAZŁA BIOLOGICZNYCH RODZICÓW I BRATA, O KTÓREGO 
ISTNIENIU WCZEŚNIEJ NIE MIAŁA POJĘCIA. WITEK ODSZUKAŁ STARSZĄ 
SIOSTRĘ, A EWA NA NOWO POZNAJE OJCA, KTÓRY ZOSTAWIŁ JĄ I MAMĘ 
30 LAT TEMU. CZY ZERWANE WIĘZI MOŻNA ODBUDOWAĆ? I CZY WARTO?
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⏋ Nie przeszło 
mi przez myśl, 
że mama może 
mnie nie kochać. 
Kupiłam jej 56 róż 
na urodziny. 

carii. On wiedział, że pochodzi z Polski, 
bo jako nastolatek był w Warszawie z adop-
cyjnymi rodzicami, którzy pokazali mu 
dom dziecka. Nikt jednak nie wiedział, 
że ma siostrę. 

– Jedyną dzielącą nas teraz barierą jest 
język. On nie zna polskiego, mówi po fran-
cusku, angielskiego dopiero się uczy. Bar-
dzo boi się spotkania z naszą biologiczną 
matką, więc nie wiem, czy kiedykolwiek 
przyjedzie do Polski – mówi. 

I jej, i jego rodzice adopcyjni byli bardzo 
poruszeni odkryciem, że wychowywali roz-
dzielone rodzeństwo. Gdyby poznali praw-
dę wiele lat temu, historia potoczyłaby się 
zupełnie inaczej.

ODNALEŹĆ SPOKÓJ 
Bożena założyła Fundację Zerwane Wię-
zi, aby pomagać ludziom, którzy – jak ona 
kiedyś – chcą odnaleźć krewnych. W bazie 
poszukujących zarejestrowało się ponad 
10 tys. osób, każdego dnia zgłasza się 5–7 
kolejnych. Są wśród nich młodzi ludzie, 
ale jest też sporo 40-, 50- i 60-latków. 

Niektórzy dopiero niedawno dowiedzie-
li się, że są adoptowani, bo przez całe deka-
dy był to temat tabu. Inni długo dojrzewa-
li do decyzji o rozpoczęciu poszukiwań. 
– Wiele osób ma nierealistyczne wyobra-
żenia dotyczące tego, jak odzyskanie kon-
taktu z matką, ojcem, bratem czy siostrą 

B 
ohaterowie filmów w takich 
chwilach padają sobie w ramio-
na i płaczą ze szczęścia. Życie 
jest jednak bardziej skompliko-
wane – choć spotkania po latach 

budzą mnóstwo emocji, nie zawsze jest 
różowo. Ci, którzy próbują odnaleźć rodzi-
ców czy rodzeństwo, chcą często nie tylko 
poznać swoje korzenie i rodzinną historię, 
ale i wspólnie z prawie nieznanymi sobie 
ludźmi napisać jej nowy rozdział. Lepszy, 
szczęśliwszy. Bywa, że szybko tracą złu-
dzenia, ale czasem los sprawia im wspa-
niałą niespodziankę.

ZOBACZYĆ I SPRAWDZIĆ
Bożena Łojko pokazuje w telefonie zdję-
cie brata. Są do siebie bardzo podobni i to 
nie tylko fizycznie. Kiedy muszą sobie 
poradzić z trudnymi uczuciami, malują. 
Słuchają muzyki poważnej i lubią tych 
samych kompozytorów. Mają podobne 
poczucie humoru i zainteresowania. Trud-
no uwierzyć, że przez większość życia 
nawet nie wiedzieli o swoim istnieniu 
i dzieliło ich ponad 1,5 tys. km. 

Ta historia zaczyna się w domu małego 
dziecka przy ul. Nowogrodzkiej w Warsza-
wie, w którym Bożena spędziła pięć lat. Nie 
miała pojęcia, że mieszka pod jednym dachem 
z młodszym o dwa lata bratem. Nie wiedzia-
ła nawet, że ma rodzeństwo. Adoptowano 
ich niemal równocześnie. Ona została w Pol-
sce, on trafił do Szwajcarii. 

W jego akcie urodzenia ktoś zamienił 
Warszawę na Genewę, więc szanse, by kie-
dykolwiek się spotkali, były niemal zero-
we. – Gdy miałam 15 lat, znalazłam w doku-
mentach adres mojego biologicznego ojca 
i wysłałam do niego list. Podawałam się 
w nim za swoją adopcyjną mamę i pyta-
łam, dlaczego córka trafiła do domu dziec-
ka. Ojciec odpisał, że przebywał zagrani-
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cą i nie miał o niczym pojęcia. Teraz wiem, 
że był to stek kłamstw, ponieważ siedział 
wtedy w więzieniu. 

Odpowiedź na list przechwycili jej adop-
cyjni rodzice. – Długo wtedy rozmawiali-
śmy. Z ojcem biologicznym ponownie skon-
taktowałam się dopiero 10 lat później. 
I wtedy zapytał: „A co tam u Jurka?”. W ten 
sposób dowiedziałam się, że mam brata 
– wspomina. 

Od ojca dostała też adres swojej biolo-
gicznej matki i od razu do niej pojechała. 
– Chciałam sprawdzić, czy jesteśmy podob-
ne i dowiedzieć się, dlaczego mnie odda-
ła. Myślałam, że z powodu biedy.

Okazało się jednak, że została odebra-
na rodzicom po interwencji sąsiadów, któ-
rzy widzieli, że w ich domu źle się dzieje. 
– Nie przeszło mi przez myśl, że mama 
może mnie nie kochać. Kupiłam jej 56 róż, 
bo obchodziła 56. urodziny. Chciałam 
za wszelką cenę zaskarbić sobie jej przy-
chylność, ale nic z tego nie wyszło. Kiedy 
się potem mijałyśmy na ulicy, nie odpo-
wiadała nawet na moje „dzień dobry”. 

Teraz Bożena ma sporadyczny kontakt 
z jedną z przyrodnich sióstr, z mamą nie 
widuje się wcale, a ojciec umarł. Udało się 
za to coś, co wydawało się niemożliwe. 
Dzięki nagłośnieniu sprawy przez media 
i pomocy agencji detektywistycznej odna-
lazła brata i pojechała do niego do Szwaj-

⏋ Chciałam sprawdzić, 
czy jesteśmy 
do siebie podobne 
i dowiedzieć się, 
dlaczego mnie 
wtedy oddała. 

 po latach
Spotkania
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odmieni ich życie. Liczą na to, że odnajdą 
rodzinę, miłość, ciepło, rodzinny dom. Kie-
dy spotykają się z odrzuceniem, niechęcią, 
złością, pretensjami, cały świat wali im się 
na głowę – opowiada Bożena. 

Dlatego jej fundacja wspiera obie stro-
ny i stara się sprawić, by wszystko prze-
biegło na bezpiecznym poziomie emo-
cjonalnym, a więc m.in. zapewnia pomoc 
terapeutyczną. W taki sposób udało się 
już połączyć około 80 osób. – To nie 
sztuka podać komuś właściwy adres. 
Najważniejsze, by ten, kto szuka, odna-
lazł spokój i nie zniszczył ani sobie, ani 
nikomu innemu życia – mówi Bożena. 

Jest zwolenniczką otwartych adopcji, 
dzięki którym każdy człowiek wie, jaka 
historia za nim stoi. – Kiedy odnajdu-
jesz rodzinę biologiczną, odnajdujesz 
swoje korzenie. Wreszcie wiesz, skąd 
pochodzisz. To może być niedobre, nie-
wygodne, ale jest twoje własne. Jak sobie 
to człowiek uporządkuje, może iść dalej. 

ZBURZYĆ MUR
Słowa Bożeny potwierdza 30-letni Witek. 
Po śmierci babci, która go wychowywa-
ła, postanowił odnaleźć starszą siostrę. 
Zostali rozdzieleni, kiedy ich rodzice 
zginęli w wypadku samochodowym. 
On miał wtedy pięć lat, ona dwanaście. 
W notesie babci odkrył adres rodziny 
zastępczej, do której trafiła Beata, więc 
pewnego dnia po prostu wsiadł do samo-
chodu. Przejechał 100 km, by dowiedzieć 
się, że przed nim kolejnych 400 km, 
bo siostra przeprowadziła się na Śląsk, 
w rodzinne strony męża. 

Kiedy stanął w ich drzwiach i powie-
dział kim jest, zatrzasnęła mu drzwi 
przed nosem. – Tak naprawdę była zła 
nie na mnie, ale na babcię. Czuła się 
porzucona i niechciana, przez te wszyst-
kie lata tkwiła w niej straszna zadra. 
Postanowiłem się nie poddawać, zadzwo-
niłem dwa tygodnie później, w jej uro-
dziny – opowiada Witek. 

Była po rozmowie z mężem, który 
przekonał ją, że powinna dać mu szan-
sę, więc nie rzuciła słuchawką. Przez 
kolejny rok starali się powoli burzyć dzie-
lący ich mur. Okazało się, że mają podob-
ne poczucie humoru, oboje lubią goto-
wać i czytać kryminały. 

po latach
Spotkania

– Przełomowa była Wielkanoc. Siostra 
zaprosiła mnie na obiad, poznałem jej cór-
kę, dwóch synów i teściów. Poczułem, 
że zaczynam być częścią tej rodziny – mówi 
Witek, nie ukrywając wzruszenia. Dziś 
w jego kalendarzu mnóstwo dni jest zazna-
czonych na czerwono – musi przecież pamię-
tać nie tylko o urodzinach i imieninach 
siostry, ale też siostrzenicy i siostrzeńców, 
szwagra, a nawet jego rodziców. Jakiś czas 
temu zaczął się spotykać z dziewczyną, 
o której myśli coraz poważniej, więc posta-
nowił im ją przedstawić. Siostra powie-
działa, że dobrze wybrał.

POZNAĆ SIĘ NA NOWO
Na dobrej, ale wyboistej drodze są też 
Ewa i jej tata. Kiedy miała 10 lat, wyje-
chał z Polski do Niemiec i zniknął z jej 
życia. Mama nigdy nie przekazała jej 
żadnego z listów, które do niej napisał, 
więc rosła w przekonaniu, że nic dla 
niego nie znaczy. Odezwał się dopiero 
po 30 latach, poprosił o spotkanie. 

– Na stronie firmy szkoleniowej, w któ-
rej pracuję, znalazł mój adres mailowy. 
Nie wiedziałam, co zrobić. Chciałam 
być lojalna w stosunku do mamy i ojczy-
ma, żyłam w przekonaniu, że nic mnie 
z ojcem nie łączy. Ale emocje wzięły 
górę i zgodziłam się – mówi Ewa. 

W czasie pierwszego spotkania oboje 
cały czas płakali. On zobaczył w 40-let-
niej kobiecie małą dziewczynkę, ona 
przypomniała sobie najszczęśliwsze 
wakacje nad morzem, na których byli 
35 lat temu. – Nie próbował się wybie-
lać, winę za rozpad związku z mamą 
wziął na siebie. Szanuję go za to. 

Teraz próbują poznawać siebie na nowo. 
Widzieli się kilka razy, w piątkowe wie-
czory zazwyczaj przez kilka minut roz-
mawiają przez telefon. Opowiadają sobie, 
jak minął im tydzień, co ciekawego wyda-
rzyło się w pracy, jak się czują. Czasa-
mi wysyłają sobie jakieś zdjęcia mailem. 
Ojciec od razu zaprosił ją do siebie. 

Pracuje w Berlinie jako inżynier, miesz-
ka z nową rodziną pod miastem, ma 
dwóch nastoletnich synów. – Ale na to 
chyba jeszcze nie jestem gotowa. I nie 
wiem, czy kiedykolwiek będę – przyznaje 
szczerze Ewa.  

⏋ Gdyby poznali 
prawdę wiele lat 
temu, historia 
potoczyłaby się 
zupełnie inaczej. 

⏋ Kiedy odnajdujesz 
rodzinę biologiczną, 
odnajdujesz swoje 
korzenie. Wreszcie 
wiesz, skąd 
pochodzisz. 
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JEGO DOMEM JEST CZĘSTO SAMOCHÓD ALBO SCENA, BO JEŚLI AKURAT 
NIE WYSTĘPUJE, TO JEST W DRODZE NA KONCERT. PUBLICZNOŚĆ GO KOCHA, 

BO ARTYSTA DAJE Z SIEBIE WSZYSTKO, BEZ WZGLĘDU NA TO, GDZIE GRA. 
ZBIGNIEW WODECKI – CZY KTOŚ W POLSCE NIE ZNA TEGO NAZWISKA?

Najważniejsze  
to trzymać poziom

ZBIGNIEW WODECKI

  Zbigniew Wodecki – mówi o sobie, 
że jest „śpiewającym muzykiem”. 
Gra na skrzypcach i trąbce. 
Z wyróżnieniem ukończył szkołę 
w klasie skrzypiec Juliusza Webera. 
Występował m.in. z Ewą Demarczyk, 
Markiem Grechutą, w zespołach 
Czarne Perły i Anawa. Był też 
skrzypkiem Orkiestry Symfonicznej 
PRiTV oraz Krakowskiej Orkiestry 
Kameralnej.

Jako wokalista zadebiutował 
w latach 70. Jego wielkie przeboje 
to m.in. „Zacznij od Bacha”, „Izolda” , 
„Pszczółka Maja”, „Chałupy”.  
W 2016 razem z Mitch & Mitch 
Orchestra and Choir zdobył dwa 
Fryderyki, w tym za album roku pop 
– „1976: A Space Odyssey”.

Z żoną Krystyną mają dwie córki, 
Joannę i Katarzynę, oraz syna Pawła 
i pięcioro wnucząt. Pytany o wielki 
cel, odpowiada pół żartem, pół serio: 
Oscar za muzykę. 
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łośliwi mogliby nawet powiedzieć, 
że chałturzy, bo występuje bar-
dzo często. Zawsze jednak robi 
wszystko, by każde spotkanie 
z publicznością było prawdziwym 

koncertem. Tak został wychowany. Im gor-
sze warunki, tym bardziej się stara. 

KRAKOWSKI DOM
– Jestem romantyczny i często wracam 
myślami tam, gdzie się urodziłem: Rako-
wiec, podwórko mojego domu. Dziś 
to wszystko wydaje się malutkie, szare. 
Nie ma już tamtych ludzi. Ale wspomnie-
nia trwają we mnie – zapewnia. 

Od dziecka żył wśród autorytetów. Cała 
muzyczna rodzina była znana w Krako-
wie. Mama – sopran koloraturowy, star-
sza o 10 lat siostra – wiolonczelistka, 
ojciec – pierwszy trębacz w orkiestrze 
symfonicznej. – Był bardzo muzykalny, 
a do tego wymagający i choleryczny. Cią-
gle musiałem gonić innych, zdawać egza-
miny i grać lepiej niż koledzy. Napędza-
ła mnie chęć udowodnienia, że potrafię 
nadążyć za najlepszymi. Bałem się go. 
Bił mnie w łeb i pilnował, żebym ćwi-
czył. Także dla niego zacząłem się sta-
rać, żeby pięknie grać i słyszeć to, co gram. 
A to nie było łatwe. Jako chłopak musia-
łem grać trudne rzeczy, wystawiając się 

na krytykę publiczności, i to publiczno-
ści elitarnej, znającej się na muzyce. Dziś 
jestem wdzięczny ojcu, że zmusił mnie 
do ciężkiej pracy. Może nie miał zdolno-
ści pedagogicznych, ale wpoił we mnie 
dyscyplinę. Widocznie musiałem czuć 
bat nad głową – wspomina. 

Mama, uczennica słynnej krakowskiej 
nauczycielki śpiewu Stefanii Millero-
wej, ćwiczyła w domu arie operetkowe 
i operowe. – Wszyscy ją kochali. Często 
płakała, często się śmiała. Była piękna, 
ciepła, gościnna. W naszym mieszka-
niu, które miało 53 metry kwadratowe, 
pomieszkiwało czasem siedem osób. 
Myślę, że wrażliwość odziedziczyłem 
właśnie po niej.

CHŁOPAK ZE SKRZYPCAMI
Jako nastolatek był rozkojarzonym, nie-
poukładanym człowiekiem. – Mama mia-
ła ze mną duże problemy. Kiedy szła 
na wywiadówkę, kładłem się do łóżka 
o siódmej wieczorem i udawałem, że śpię 
– ze strachu przed konsekwencjami. 
Po pierwszym roku wyrzucili mnie z liceum 
muzycznego. Za całokształt, bo miałem 
w głowie wszystko poza ćwiczeniami 
i odrabianiem lekcji. Poszedłem do śred-
niej szkoły muzycznej, gdzie zostałem 
uczniem dyrektora Juliusza Webera. 

⏋ Ojciec bił mnie w łeb 
i pilnował, żebym 
ćwiczył. Dziś jestem 
mu za to wdzięczny. 

⏋ Mama była piękna, 
ciepła. Po niej 
odziedziczyłem 
wrażliwość. 
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To była nobilitacja. Musiał się starać 
i ćwiczyć, bo jego kolegami byli zawodow-
cy, m.in. Ewa Demarczyk i Tomasz Stań-
ko – nazwiska, które już wtedy robiły wra-
ż enie .  A  do tego w ybit ne g rono 
nauczycielskie. – Profesorowie mieli 
wewnętrzny spokój, pewność siebie 
i ogromną wiedzę, a ty czułeś się przy nich 
malutki – opowiada. – Należałem wtedy 
do dość buńczucznego towarzystwa. Gra-
łem w zespole bigbitowym, czasem z muzy-
kami jazzowymi. Wydawało się nam, 
że mamy świat u stóp i jesteśmy bardzo 
„do przodu”. I nagle zderzyłem się z ludź-
mi, którzy o muzyce wiedzieli wszystko. 
Nauczyli mnie czegoś bardzo ważnego: 
wiedzieć, ile jeszcze nie wiem.

DO STOLICY
Najpierw był tylko muzykiem, powoli jed-
nak przenosił akcent na śpiewanie. Nawet 
gdy skomponował „Zacznij od Bacha”, a potem 
„Izoldę”, czuł się wciąż niepewnie. Dopiero 
gdy stworzył muzykę do „Lubię wracać tam, 
gdzie byłem”, coś się zmieniło. Tekst do tej 
piosenki napisał Wojciech Młynarski, a to 
znaczyło, że wykonawca jest już kimś. Wte-
dy Zbigniew Wodecki dostał się do estrado-
wej elity. – Zacząłem być z siebie dumny, 
stopniowo pozbywałem się kompleksów pro-
wincjusza z Krakowa – kulturalnego, ale 
zabitego dechami. Tam było ciasno, herme-
tycznie. Owszem, była Piwnica pod Bara-
nami, Jaszczury, ale niewiele więcej. Ktokol-

⏋ Musiałem wybrać: 
albo będę cenionym 
skrzypkiem, albo 
piosenkarzem. 

⏋ W szkole zderzyłem 
się z ludźmi, którzy 
o muzyce wiedzieli 
wszystko. 

⏋ Dopiero kiedy 
urodziły się wnuki, 
zrozumiałem, 
jaki kawał 
życia mi uciekł. 
Realizowałem się 
tylko w pracy.

10

P
O

R
T

R
E

T
 G

W
IA

Z
D

Y
G

R
U

D
Z

IE
Ń

 /
 S

T
Y

C
Z

E
Ń

 /
 L

U
T

Y
 2

0
1

6
 /

2
0

1
7

Król polskiej 
sceny muzycznej 
świętował w tym 

roku w Sopocie 
jubileusz 40-lecia 

pracy artystycznej. 
Odebrał wtedy 

m.in. Platynową 
Telekamerę.

Scena jest 
dla artysty 

jak powietrze. 
Występuje na niej 

od 5. roku życia 
i wciąż sprawia mu 

to przyjemność.

niczych w krakowskich Rakowicach. Miał 
wtedy sześć czy siedem lat. Do dziś pamię-
ta jej długie włosy. Rzucał w nią kamie-
niami, żeby zwrócić na siebie uwagę. Przy-
łapała go na tym jej matka. Wyrywając 
się, wepchnął ją w kałużę, a była akurat 
w nowym płaszczu. Zrobiła się afera. 

W DRODZE
Gdy miał 20 lat, w Piwnicy pod Baranami 
zobaczył przyszłą żonę. – Starałem się, ale 
bycie ze mną nie jest sielanką, czasem trud-
no ze mną wytrzymać. Przede wszystkim 
dlatego, że moje życie składa się głównie 
z wyjazdów. Za sukces uważam to, że dzi-
siaj wszyscy się lubimy, chętnie spędzamy 
ze sobą czas. 

Jego dzieci mają dystans do tego, co on robi. 
– Kiedyś mnie to wkurzało. Wygrałem jakiś 
festiwal, wracam do domu i pytam, czy mnie 
widzieli. „Nie tato, bo na dwójce leciał film”. 
Szlag człowieka trafiał – wspomina. 

Teraz ma do tego inny stosunek. – Z dzieć-
mi starałem się przejść na stopę koleżeń-
ską, bo ojcem byłem kiepskim. Dopiero 
kiedy urodziły się wnuki i zobaczyłem, jak 
zięć się nimi zajmuje, zrozumiałem, jaki 
kawał życia uciekł mi przez robienie karie-
ry, gonienie za występami, nagrodami. 
Realizowałem się tylko w pracy. A gdzie 
granie z dziećmi w piłkę, uczenie pływa-
nia, jazdy na rowerze? U mnie tego nie było. 
Wnuki uświadomiły mi, że przechlapałem 
życie na festiwalach i w telewizji.

PREZENT OD SZEFA
Cieszy go obecność fanów, ale przyznaje, 
że swobodnie czuje się tylko w swoim śro-
dowisku. – Może to strach przed konfron-
tacją między tym, jak ludzie sobie ciebie 
wyobrażają, a jaki jesteś w rzeczywistości. 
Ze sceny zawsze się ucieka – zauważa. 

Popularności i sympatii publiczności inni 
artyści mogą mu tylko pozazdrościć, a jed-
nak wciąż nie potrafi zaakceptować siebie 
w stu procentach. – Do dziś mam komplek-
sy. Zdaję sobie sprawę, że jakbym się nie 
tak ostrzygł, to z moją karierą koniec. A jak 
zgubię okulary, to nie trafię na scenę. Nie-
ważne, ile jest braw i bisów, kompleksy pozo-
stają – mówi. Z drugiej strony bardzo ceni 
to, co ma. – Najważniejsi są ludzie. To, żeby 
mieć przyjaciół, mieć z kim napić się wód-
ki za sukces. Są, choć coraz ich mniej.

Szczęściem jest też to, że ma coraz młod-
szą publiczność. – Może to nagroda od 
Szefa? On jednak chyba mnie lubi, bo jak 
inaczej wytłumaczyć fakt, że spowodo-
wał odkrycie na nowo gościa, który śpie-
wa od tylu lat? – zastanawia się. Chodzi 
oczywiście o płytę zatytułowaną „Rzuć 
to wszystko, co złe” nagraną z zespołem 
Mitch & Mitch. Dawno napisane przebo-
je stały się nowością. 

– Trzeba mieć szczęście, żeby tego 
doświadczyć w wieku 66 lat. Staram się 
to docenić. Wystąpiliśmy na Open’er Festi-
val. Musiałem wyjść na scenę z numera-
mi, których właściwie nikt nie znał. Mia-
łem tremę jak debiutant i ta trema trzymała 
mnie przy życiu. Cieszę się, że ludzie w wie-
ku moich dzieci usłyszeli moje stare utwo-
ry i powiedzieli: to ekstramateriał. Jestem 
szczęśliwy, że mogę dalej śpiewać, 
że publiczność powtórnie poznaje mnie 
jako muzyka i kompozytora, a nie tylko 
jako gościa, który podnosi tabliczki w „Tań-
cu z gwiazdami”. 

wiek chciał zaistnieć, musiał wyjechać. Dlatego 
zacząłem walczyć o swoje miejsce w War-
szawie. Bardzo chciałem być znany i podzi-
wiany – przyznaje z uśmiechem.

COŚ ZA COŚ
W Krakowie żył w środowisku muzyków 
klasycznych, tej miary co Krzysztof Pen-
derecki czy Halina Czerny-Stefańska. 
– Wydaje mi się, że zawiodłem ich wszyst-
kich – twierdzi. – Trenowałem przez pół 
roku z orkiestrą, żeby zagrać dyplomowy 
koncert Karłowicza, i dostałem piątkę 
z wyróżnieniem. To było prawdziwe osią-
gnięcie artystyczne. Jak w tym kontekście 
wyglądało śpiewanie piosenki „Poszukasz 
muszli na brzegu morza”? Z ich perspek-
tywy pewnie słabo. Ale musiałem wybrać: 
albo będę cenionym skrzypkiem, koncert-
mistrzem w filharmonii, albo stanę się 
popularnym piosenkarzem. Moje szare 
komórki zaczęły kombinować, że śpiewa-
nie jest łatwiejsze i przynosi popularność. 
Potwierdziło się. Zaśpiewałem „Zacznij od 
Bacha”, „Chałupy”, „Pszczółkę Maję” 
– i sukces. To nie są rzeczy trudne, za to 

dobrze się sprzedają. Czardasza mogę zagrać 
po pijanemu o czwartej rano, a żeby wyko-
nać coś Beethovena czy Bacha, muszę ćwi-
czyć miesiąc i być w dobrej formie. Dlate-
go ważne, by ludzie, którzy przychodzą 
na koncerty, mieli chęć kształcić swój gust, 
wymagać więcej. Staram się perfekcyjnie 
wykonywać wszystko, co prezentuję na 
scenie, ale mam świadomość, że jeśli 
zagram jakiś klasyczny, trudny kawałek, 
nie będzie braw na stojąco, a może nawet 
część widzów wyjdzie. I to mnie boli.

W GÓRĘ I W DÓŁ
Jeśli zaśpiewa to, co ludzie znają i kocha-

ją, może być spokojny o bisy. Piosenki takie 
jak „Lubię wracać...” czy „Izolda” nadają 
się do wykonywania z orkiestrą symfonicz-
ną. To utwory do słuchania, trzymają 
poziom, na którym tak bardzo mu zależy. 
A co po tylu latach kariery sprawia mu naj-

większą przyjemność? Brawa. Artysta przy-
znaje, że trochę choruje na popularność, 
jak chyba wszyscy w tej branży. – Gdyby 
nie brawa, nie byłoby sensu się w to bawić 
– uważa. – Jeśli odniesie się sukces, ma się 
przechlapane do końca życia. Człowiek 
trzyma się popularności pazurami. Musi 
słyszeć, że się o nim mówi, widzieć się 
w kolorowych magazynach. Im szybszy 
i większy sukces, tym bardziej bolesna jest 
porażka. Chyba że ma się tyle lat, co ja, 
i pewien dystans to tego, co się robi. Ale ja 
też ciągle się boję, co będzie na następnym 
koncercie, jak wypadnę na festiwalu, czy 
dostanę Fryderyka. Bywało kiepsko, prze-
chodziłem załamania. To trudny zawód. 
Zwłaszcza jeśli komuś zależy na tym, żeby 
komercja nie zabiła sztuki do końca. Jest 
bardzo cienka granica między szukaniem 
kompromisu a podlizywaniem się publicz-
ności. Bywa tak, że łatwy, „wchodzący pod 
nogi” przebój zdobywa szybko szczyt popu-
larności, a potem równie szybko spada. 
A tak zwany artysta razem z nim.

Co trzeba wtedy robić? – Walczyć. Mnie 
ratowało chyba to, co wyniosłem z domu 
i ze szkół krakowskich – rygor, pewność, 
że nigdy nie wolno się poddawać. Tego 
uczyli mnie rodzice.

Zawsze chciał się podobać kobietom, 
ale – jak sam twierdzi – marnie to wycho-
dziło. Był bardzo romantyczny, szybko się 
zakochiwał. Jego pierwszą miłością była 
Liza, córka dowódcy garnizonu wojsk lot-
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ciężkiej niewydolności, co oznacza dłu-
gi pobyt w szpitalu. Bywa, że jedynym 
sposobem ratowania życia jest wtedy 
przeszczep organu lub wszczepienie 
sztucznych komór, a obie te metody nie 
są przecież powszechnie dostępne.

SIŁA ZŁEGO
Każda ciężka infekcja jest zagrożeniem 
dla układu krążenia, ale grypa jest szcze-
gólnie niebezpieczna. Po pierwsze, 
dochodzi wtedy do produkcji przeciw-
ciał zdolnych do modyfikacji struktu-
ry „złego cholesterolu” LDL, co może 
zaostrzać zmiany miażdżycowe.

Po drugie, wirus może zainicjować 
zmiany zapalne w sercu. Efektem tego 
jest uszkodzenie komórek i mniejsza 
kurczliwość tego narządu. Z coraz 
większym trudem pompuje on wtedy 
do naczyń coraz mniejszą ilość krwi. 
W końcu dochodzi do rozszerzenia 
jego lewej komory i postępującej 
niewydolności. 

Po trzecie, infekcja przebiega z wyso-
ką gorączką, co prowadzi często do 
odwodnienia, które osłabia serce. 

Do najczęstszych pogrypowych powi-
kłań należą: zapalenie mięśnia serco-
wego, zawał serca, nagły zgon serco-
wy oraz piorunująca zastoinowa 
niewydolność serca.

WSŁUCHAJ SIĘ W SIEBIE
Objawy powikłań pojawiają się zwykle 
po kilku dniach lub nawet kilku tygo-
dniach od ataku wirusa. I są na tyle nie-
typowe, że trudno od razu skojarzyć 
dolegliwości z przechorowaną niedaw-
no grypą. Mogą to być: niewytłumaczal-
ne zmęczenie i senność, uczucie rozbi-
cia i stany podwyższonej temperatury. 
Charakterystyczne jest nieproporcjonal-
nie duże przyspieszenie bicia serca w sto-
sunku do niewielkiej gorączki czy wysił-
ku. Niepokojącym symptomem jest 
pojawianie się po chorobie kołatania ser-
ca i zaburzeń jego rytmu. 

Częstym objawem są też ostre, prze-
szywające bóle w klatce piersiowej, 
za mostkiem, promieniujące do szyi, 
lewego barku i pleców. Nasilają się m.in. 

w czasie kaszlu, leżenia na lewym boku 
i plecach, a zmniejszają podczas siedze-
nia czy pochylania w przód. 
Uwaga: niekiedy jedynym sympto-
mem pogrypowego zapalenia serca jest 
jego nierówny rytm.

OD RAZU DO LEKARZA
Ze względu na mnogość objawów roz-
poznanie powikłań grypy nie jest pro-
ste. Najlepiej więc dmuchać na zimne 
i uznać, że w sezonie zachorowań prak-
tycznie każdy objaw związany z ukła-
dem krążenia wymaga wizyty u kardio-
loga (trzeba go oczywiście poinformować 
o przebytej infekcji). 

W dalszej diagnostyce pomocne będą 
m.in. elektrokardiografia, echokardio-
grafia i badania laboratoryjne. Ostatecz-
nym badaniem jest biopsja, ale wskaza-
nia do niej są zarezerwowane dla 
szczególnych sytuacji i wykonywane 
w wyspecjalizowanych instytutach. 

NIE STANOWI ZAGROŻENIA ŻYCIA. LEKI, PŁYNY 
I ODPOCZYNEK ZWYKLE WYSTARCZAJĄ, BY PO 
DWÓCH TYGODNIACH WRÓCIĆ DO ZDROWIA. 
GROŹNE SĄ NATOMIAST JEJ POWIKŁANIA.

N
ajpierw optymistycznie: 
objawy grypowe nie zawsze 
oznaczają tę właśnie cho-
robę. Istnieje około 200 
typów wirusów powodują-

cych zakażenia górnych dróg oddecho-
wych, a jedynie Myxovirus influenzae 
typu A i B wywołują prawdziwą grypę. 
A teraz mniej optymistycznie: żadnego 
z nich nie można bagatelizować. 

Trzeba dać sobie czas na przechoro-
wanie, bo nie wiesz, z jaką infekcją masz 
do czynienia i jaki będzie jej przebieg. 

SZYBKIE TEMPO
O grypie świadczy gwałtowność obja-
wów: wysoka temperatura (38,5 st. C 
lub więcej), silny ból głowy i mięśni, 
kaszel, dreszcze, nagłe osłabienie. 

Czasami, częściej u dzieci niż doro-
słych, pojawiają się bóle brzucha, biegun-
ka i wymioty. W większości przypad-
ków nie można zrobić nic innego, jak 
tylko przyjmować leki przeciwgorącz-
kowe i przeciwbólowe, położyć się do 
łóżka i pić dużo płynów, by nie dopuścić 
do odwodnienia. Jest to ważne zarówno 
przy wysokiej gorączce, jak i biegunce. 
Antybiotyk nic tu nie pomoże, bo nie 
działa na wirusy, tylko na bakterie. 

Typowe leki przeciwwirusowe poda-
je się w specyficznych sytuacjach (np. 
przy zakażeniu A/H1N1 stosuje się tami-
flu, który nie działa na zwykłą grypę).

PO CO CI TE EMOCJE?
Choroba ta bardzo osłabia organizm, 
a na pochyłe drzewo kozy skaczą. Jeśli 
nie wyleczysz się do końca, ryzykujesz 
zapalenie płuc, oskrzeli, ucha środkowe-
go oraz zaostrzenie chorób przewlekłych 
– cukrzycy, astmy, alergii wziewnej. 

Szczególnie niebezpieczne mogą być 
powikłania kardiologiczne oraz te doty-
czące układu oddechowego. Zagrażają 
nie tylko osobom starszym i tym z obni-
żoną odpornością. Rozwijają się też u ludzi 
młodych, silnych i zdrowych. Kiedy więc 
za szybko wyrwiesz się z łóżka, może 
dojść do ostrego pogrypowego zapale-
nia mięśnia sercowego, a dalej – do jego 

⏋ Szczególnie 
niebezpieczne 
mogą być 
kardiologiczne 
powikłania grypy.

⏋ Gdy zbyt szybko 
wyrwiesz się 
z łóżka, może 
dojść do ostrego 
pogrypowego 
zapalenia mięśnia 
sercowego.

To TYLKO
grypa?

Czy po grypie każdy powinien 
przejść badania serca? 

Powinni je przejść przede 
wszystkim pacjenci leczący się 
kardiologicznie, którzy czują, 
że pogorszyła się ich wydolność 
fizyczna bądź nasiliły objawy 
związane z chorobą serca. 

Osoby zdrowe, u których 
po infekcji, zwłaszcza z gorączką 
powyżej 38 st. C, długo utrzymuje 
się osłabienie i nierówna praca 
serca, a dochodzenie do siebie jest 
dłuższe niż po dotychczasowych 
infekcjach, powinny iść do lekarza 
i wykonać badania: EKG, ECHO 
serca czy 24-godzinną rejestrację 
EKG metodą Holtera. 
dr hab. n. med. Andrzej 
Ciszewski, kardiolog, ekspert 
Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy

PYTANIE DO EKSPERTA
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POLECAMY

P
roces starzenia dotyczy całego 
organizmu, także oczu. Gruczoł 
łzowy wydziela mniej łez, więc 
zaczynasz borykać się z zespołem 
suchego oka. Rogówka częściowo 

traci przezroczystość, a źrenica wolniej 
rozszerza się i zwęża, co sprawia, że do oka 
wpada za dużo lub za mało światła. 

Soczewka staje się grubsza, twardnieje 
i żółknie, a mięśnie w ciele rzęskowym, 
które nią poruszają, wiotczeją. 

Nie trać
świata z oczu

NARZĄD WZROKU PODDAJE SIĘ DZIAŁANIU CZASU 
TAK SAMO JAK SERCE, MÓZG CZY STAWY. 
JEŚLI PATOLOGICZNE ZMIANY NIE ZOSTANĄ 
W PORĘ ZAUWAŻONE, MOŻESZ NA ZAWSZE STRACIĆ 
SZANSĘ NA DOBRE WIDZENIE.

widzenia bliży. Kiedy więc odruchowo 
zaczynasz odsuwać od twarzy czytaną 
książkę czy gazetę, to znak, że czas na 
wizytę u okulisty i wyrównanie wady 
wzroku okularami bądź soczewkami 
– tzw. plusami. 

Jeśli wcześniej nie dotyczyły cię kłopo-
ty z widzeniem, czyli twoje oczy były „nor-
mowzroczne”, to około 40. urodzin praw-
dopodobnie będziesz potrzebować soczewek 
o sile około +1 dioptrii, w wieku 50 lat 
będą to +2 dioptrie, natomiast po 60. roku 
życia +3 dioptrie. 

Uwaga: nie jest prawdą, że im wcześniej 
założysz okulary, tym wada będzie szyb-
ciej postępować. 

 Zaćma. Wynika z mętnienia soczew-
ki, które skutkuje problemami z ostro-
ścią widzenia, szczególnie w jasnym świe-
tle, i niemożnością odbioru kolorów w całej 
ich intensywności, aż do sytuacji, gdy 
można odróżnić jedynie dzień od nocy. 
Soczewka nie ma naczyń krwionośnych, 
a jej metabolizm zależy od otaczającej ją 
cieczy wodnistej, więc zaburzenia w jej 
składzie powodują niedotlenienie, zmęt-
nienie i utratę elastyczności. Na począt-
ku rozwój zmętnień mogą spowolnić  

⏋ Postrzeganie 
prostych 
krawędzi czy linii 
jako zagiętych 
może świadczyć 
o zwyrodnieniu 
plamki żółtej.

krople przeciwzaćmowe, potem zwy-
kle konieczne jest leczenie operacyj-
ne. Polega ono na usunięciu zmętnia-
łej soczewki i wstawieniu sztucznej, 
która pozostaje przezroczysta już do 
końca życia. 

Zabieg wykonuje się w znieczule-
niu miejscowym, cięcie w rogówce 
jest minimalne, a usunięcia zmętnia-
łej soczewki dokonuje się za pomocą 
ultradźwięków. 

 Zwyrodnienie plamki żółtej, AMD 
(ang. Age-Related Macular Degenera-
tion). Plamka, o której mowa, to obszar 
w środku siatkówki zapewniający 
widzenie centralne oraz umożliwia-
jący dostrzeganie szczegółów otacza-
jącego świata. 

Najpierw zmiany dotykają tylko 
jednego oka, a to zdrowe pracuje 
za obydwa. Dlatego na początku cho-
roba jest często niezauważana.

Niepokojące sygnały to postrzeganie 
prostych krawędzi czy linii jako zagię-
tych, np. patrząc każdym okiem 
oddzielnie na kartkę w kratkę (tzw. 
test Amslera), a także mylenie liter 
o podobnym kształcie czy pojawianie 
się przed oczami szarej lub czarnej 
plamy, która ogranicza widzenie.

AMD występuje w dwu postaciach: 
suchej – najczęstszej, i wysiękowej 
– rzadszej i gorzej rokującej. W lecze-
niu stosuje się terapię fotodynamicz-
ną polegającą na wstrzyknięciu sub-
stancji leczniczej wrażliwej na światło. 
Gdy dotrze ona do naczyń krwiono-
śnych oka, na siatkówkę kieruje się 
promień lasera, który uaktywnia lek.

 Jaskra pierwotna (tzw. otwartego 
kąta przesączania). Rozwija się powo-
li, ale nieodwracalnie prowadzi do 
zmian zanikowych w nerwie wzroko-
wym. Jeśli w ciągu 5–10 lat nie roz-
pocznie się leczenia, nieuchronnie 
dojdzie do utraty wzroku. 

Pierwsze objawy nie są charaktery-
styczne. To bóle głowy, światłowstręt, 

zaczerwienienie oka oraz niedostrze-
ganie obiektów znajdujących się z boku 
pola widzenia. Do bardziej typowych 
symptomów należy pojawianie się tzw. 
tęczowych kół wokół źródeł światła. 
Gdy zaobserwujesz takie symptomy, 
idź do okulisty. 

Koniecznie powinny to zrobić oso-
by, które należą do grupy ryzyka, a więc 
mają ponad 40 lat, niskie ciśnienie lub 
nadciśnienie, cukrzycę albo w ich 
rodzinie były przypadki jaskry. 

NIE CZEKAJ, DZIAŁAJ
W przypadku pojawienia się silnego 
bólu oka, jego zaczerwienienia, nagłe-
go pogorszenia widzenia czy światło-
wstrętu, któremu towarzyszą nudno-
ści lub wymioty, trzeba od razu jechać 
na ostry dyżur okulistyczny. 

Powyższe objawy mogą wskazy-
wać na jaskrę złośliwą: ciśnienie 
wewnątrz oka gwałtownie wówczas 
wzrasta i tylko jego szybkie obniże-
nie może zapobiec utracie wzroku. 

Aby nie dopuścić do takiej sytu-
acji, po 40. roku życia należy mie-
rzyć ciśnienie wewnątrzgałkowe 
(norma wynosi 10–21 mmHg) oraz 
badać komputerowo pole widzenia 
i dno oka. 

Nieprawidłowe wyniki tych badań 
nasuwają podejrzenie jaskry. W jej 
leczeniu zastosowanie mają trzy meto-
dy: terapia zachowawcza (krople), 
laserowa i chirurgiczna. O tym, któ-
rą z nich trzeba wdrożyć, decyduje 
okulista. 

✔  Kontrolowanie oczu. 
Profilaktyczne badania są ważne 
dla każdego, kto ukończył 40. rok 
życia, a dla chorych na cukrzycę 
czy miażdżycę – obowiązkowe.

✔  Okulary przeciwsłoneczne. 
Promienie UV szkodzą oczom 
tak samo jak skórze. Okulary 
najlepiej kupuj u optyka, żeby 

mieć gwarancję, że są nie tylko 
modnym gadżetem, lecz także 
mają odpowiedni filtr ochronny. 

✔  Wizyty u lekarza.  
Jeśli z oczami dzieje się coś 
niepokojącego: obserwujesz 
podejrzane zaczerwienie, 
odczuwasz ból lub pogorszenie 
widzenia – czas do okulisty.

3 X TAK DLA WZROKU
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BO PŁYNIE CZAS
Zmiany te sprawiają, że wzrok słabnie. 
Dają o sobie znać kłopoty z rozróżnia-
niem szczegółów, obraz staje się zamaza-
ny. Najczęstsze problemy to:

 Starczowzroczność (prezbiopia). Nie jest 
chorobą, dotyka każdego, kto skończył 
czterdziestkę. Wynika z twardnienia 
soczewki, co skutkuje powolną utratą 
umiejętności dostosowywania się oka do 
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POLECAMYPOLECAMY

a także duszność, uczucie lęku oraz 
nadmierne pocenie się. 

NIEWINNE POCZĄTKI
Klasyczne objawy choroby wieńcowej 
to ból w okolicy zamostkowej, któremu 
towarzyszą niepokój, duszność i koła-
tanie serca. Często promieniuje on do 
gardła, szyi lub barku. W tej odmianie 
wieńcówki dyskomfort pojawia się w cza-
sie wysiłku fizycznego, np. szybkiego 
spaceru, biegu, wchodzenia pod górę, 
dźwigania ciężkich przedmiotów itp. 
Znika po 2–5 minutach odpoczynku 
lub zażyciu nitrogliceryny. 

Ból wieńcowy może być sprowoko-
wany zimnem, np. wyjściem z ciepłe-
go pomieszczenia na zewnątrz, obfi-
tym posiłkiem lub silnym stresem. 
Kobiety często odczuwają go inaczej 
niż mężczyźni. Sygnalizują duszność, 
a jeżeli już mówią o bólu, to nie są 
w stanie dokładnie określić jego cha-
rakteru i umiejscowienia, co bywa 
powodem mylnej diagnozy. 

Ponadto zła tolerancja wysiłku może 
być związana z innymi schorzeniami, 
np. anemią, otyłością, chorobami płuc 
czy słabą kondycją fizyczną, dlatego 
rozpoznanie wieńcówki musi się opie-
rać na dodatkowych badaniach.

STAWIANIE DIAGNOZY
Na początku wykonuje się EKG, czyli 
elektrokardiogram. Badanie to bywa 
jednak nieskuteczne w wykrywaniu 
choroby wieńcowej (30 proc. chorych 
ma prawidłowe wyniki). Konieczne 
jest także 24-godzinne badanie meto-
dą Holtera. Wykrywa ono zmiany 
w pracy serca już u 70 proc. chorych, 
nawet tych, którzy nie odczuwają żad-
nych objawów. Jeśli diagnoza zostanie 
potwierdzona, robi się jeszcze tzw. pró-
bę wysiłkową, czyli EKG podczas symu-
lowanej jazdy na rowerze. 

GDY Z POWODU ZWĘŻENIA TĘTNIC SERCU 
ZACZYNA BRAKOWAĆ TLENU, ROZWIJA 
SIĘ CHOROBA NIEDOKRWIENNA, ZWANA 
WIEŃCOWĄ. I CO DZIEJE SIĘ DALEJ?
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Gdy postawienie rozpoznania jest 
trudniejsze, dodatkowo zleca się rezo-
nans magnetyczny albo tomografię 
komputerową.

ZMIANA NAWYKÓW
Jeśli choroba dopiero się rozwija, pomo-
że zmiana stylu życia. Przyda się 
codzienny ruch na świeżym powie-
trzu, choćby półgodzinny energiczny 
marsz. Ważna jest też modyfikacja 
nawyków żywieniowych. Najlepiej 
zrezygnować z wysoko cholesterolo-
wych tłuszczów zwierzęcych i zastąpić 
masło dobrą margaryną. Warto też 
ograniczyć czerwone mięso na rzecz 
drobiu. I oczywiście rzucić palenie.

PORA NA FARMAKOTERAPIĘ
Gdy wieńcówka jest zaawansowana, 
konieczne są leki. Do najczęściej sto-
sowanych należą preparaty:
  przeciwdławicowe – ich zadaniem 

jest zahamowanie napadów bólu 
w dławicy bolesnej. Nie mają jed-
nak trwałego wpływu na rozwój 
choroby. Do tej grupy należą nitra-
ty (nitrogliceryna i jej pochodne), 
beta-adrenolityki zmniejszające 
zapotrzebowanie serca na tlen, 
a także blokery kanału wapniowego  
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C
hoć grupą szczególnie zagro-
żoną są mężczyźni w wieku 
40–50 lat oraz kobiety 
po menopauzie, schorzenie 
to może dotknąć także 

ludzi młodych. Wszystko zależy od 
przyczyny nieprawidłowości. 

Kiedy za jej powstaniem stoi zapa-
lenie mięśnia sercowego, będącego 
np. skutkiem powikłań po infekcji 
wirusowej, mogą na nią zachorować 
nawet dwudziesto-, trzydziestolatki. 

Najczęstszym jej powodem jest jed-
nak miażdżyca, czyli tworzenie się zło-
gów cholesterolu i innych substancji 
zwężających światła naczyń. Choroba 
dotyka wtedy głównie osoby otyłe, pro-
wadzące siedzący tryb życia, z wyso-
kim ciśnieniem, zwiększonym stęże-
niem „złego” cholesterolu, nieleczoną 
cukrzycą oraz palące papierosy. 

Co ważne – blaszka miażdżycowa 
nie tylko zwęża tętnice i ogranicza 
dopływ tlenu do serca. Może także 
stymulować płytki krwi, czego efek-

tem jest powstanie zakrzepu. Przy 
dużym pobudzeniu płytek zakrzep 
może w krótkim czasie zupełnie 
zamknąć światło naczynia i doprowa-
dzić do zawału. Jego objawami są m.in. 
silny ból w klatce piersiowej, nieustę-
pujący po podaniu nitrogliceryny,  

⏋ Główną 
przyczyną 
śmierci w Polsce 
jest choroba 
wieńcowa. 
Często przebiega 
niemal 
bezobjawowo, 
a pierwszym 
jej symptomem 
może być zawał.

Serce
w rozterce
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⏋ Kobiety mogą 
odczuwać 
ból wieńcowy 
inaczej niż 
mężczyźni. 
Często nie są 
w stanie określić 
jego charakteru 
i umiejscowienia. 

Aby ocenić stadium choroby wieńcowej i związane z tym ryzyko zawału, 
wydzielono cztery poziomy jej zaawansowania: 

✔  Ból zamostkowy występuje 
głównie podczas ciężkiego 
wysiłku fizycznego.

✔  Objawy pojawiają się przy 
średnim wysiłku, np. szybkim 
wchodzeniu po schodach, 
nie ma ich jednak w trakcie 
zwykłych czynności.

✔  W codziennym życiu 
przeszkadzają częste 
dolegliwości, które są 
odczuwane nawet w czasie 
niewielkiego wysiłku.

✔  Ból pojawia się także 
w okresie braku aktywności, 
– w stanie spoczynku.

CORAZ WIĘKSZE KŁOPOTY
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zwalniające częstość akcji serca oraz 
leki o działaniu metabolicznym, które 
pomagają lepiej wykorzystać energię 
przez komórki serca, gdy jest ono nie-
dokrwione i niedotlenione;

  przeciwzakrzepowe – zapobiegają 
powstawaniu skrzepów w naczyniach 
wieńcowych albo rozpuszczają je, gdy 
te już powstały. Nie mają jednak wpły-
wu na zmniejszenie doraźnych obja-
wów bólowych. Wśród substancji dzia-
łających w ten sposób są m.in. heparyna 
i kwas acetylosalicylowy;

  obniżające ogólny poziom choleste-
rolu we krwi – redukują wielkość blasz-
ki miażdżycowej, co sprawia, że świa-
tło naczynia zostaje poszerzone. Nie 
mają jednak zdolności redukowania 

dolegliwości bólowych. Do tej katego-
rii leków należą tzw. statyny.

POZOSTAJE ZABIEG
Gdy leczenie farmakologiczne nie przyno-
si efektów, konieczna może być angiopla-
styka, czyli udrożnienie zwężonej lub 
zamkniętej tętnicy bez konieczności wyko-
nania zabiegu chirurgicznego. Do tętnicy 
udowej, bez nacinania skóry, wprowadza 
się wtedy cewnik z balonikiem. Po dotar-
ciu do tętnicy wieńcowej wypełnia się on 
powietrzem, niszcząc blaszkę miażdżyco-

wą, oraz poszerza zwężone naczynie. Następ-
nie jest z niego usuwany. Czasami baloni-
kowanie jest wspomagane założeniem 
protezy naczyniowej, czyli tzw. stentu. Jest 
to rodzaj elastycznej rurki wykonanej z cien-
kiej siateczki, która rozpręża się w naczy-
niu. Zapobiega on nawrotowi zwężenia. 

Innym zabiegiem jest pomostowanie 
aortalno-wieńcowe, czyli wszczepienie by-
-passów. Jest to poważna operacja wyko-
nywana w znieczuleniu ogólnym. Polega 
na utworzeniu sztucznych połączeń pomię-
dzy tętnicą główną (aortą) a tętnicami wień-
cowymi, z pominięciem zwężeń w naczy-
niach. Pomosty te zapewniają poprawę 
ukrwienia niedokrwionego obszaru serca. 
Do ich utworzenia wykorzystuje się żyły 
pobrane z podudzia i/lub tętnicy z wnę-
trza klatki piersiowej. 

⏋ Aby wykryć 
dyskretne objawy 
choroby serca, 
trzeba okresowo 
mierzyć ciśnienie, 
robić EKG, 
sprawdzać poziom 
cukru i lipidów. 

Nie zwlekaj z wizytą 
u lekarza, jeśli masz 
niepokojące symptomy 
związane z pracą serca. 

Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego umożliwia 
dostarczenie krwi do tych obszarów serca, do których dopływa 

ona w niewystarczającej ilości z powodu zatkania tętnic.

odcinek z tętnicy 
promieniowej

odcinek
z żyły 

odpiszczelowej

odcinek
z tętnicy piersiowej

zablokowana 
tętnica wieńcowa

 Choroba niedokrwienna 
to zespół objawów spowodowanych 
zwężeniem lub zamknięciem 
światła tętnic wieńcowych, 
co skutkuje niedostatecznym 
ukrwieniem i zaopatrzeniem w tlen 
mięśnia sercowego.  
Najczęstszymi postaciami tej 
choroby są: dławica piersiowa 
(angina pectoris) oraz zawał. 
Dławica (dusznica) może 
mieć formę stabilną – wtedy 
dolegliwości wywołuje wysiłek 
fizyczny, a ból ustępuje po jego 
zaprzestaniu, albo groźniejszą 
– niestabilną, kiedy bóle pojawiają 
się także podczas spoczynku. 

DWA OBLICZA 
WIEŃCÓWKI
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Z medycznego punktu widzenia 
bezsenność dzieli się na trzy rodzaje: 

✔  przygodna – ciągnie się do kilku 
dni, zdarza się niemal każdemu,

✔  krótkotrwała – utrzymuje się 
do czterech tygodni, ujawnia 
się zazwyczaj pod wpływem 
stresujących wydarzeń, takich 
jak podróż połączona ze zmianą 
strefy czasowej, przeprowadzka, 
kłopoty w szkole lub pracy, 

rozwód, choroba lub śmierć 
bliskiej osoby,

✔  przewlekła – trwa dłużej niż 
miesiąc, często wynika z zaburzeń 
psychicznych (depresja, lęk) 
lub przewlekłej choroby ciała 
związanej ze stanem zapalnym 
i bólem, co uniemożliwia 
aktywność fizyczną w ciągu dnia; 
wymaga dokładnego zbadania 
przez specjalistę.

OD KIEDY MASZ TEN PROBLEM?

Bezsenne noce
GDY BEZSKUTECZNE PRZEWRACANIE SIĘ 
NOCĄ W ŁÓŻKU Z BOKU NA BOK TRWA 
OD MIESIĄCA LUB DŁUŻEJ I ŻADNE DOMOWE 
SPOSOBY PRZYWOŁANIA SNU NIE POMAGAJĄ,  
POSZUKAJ INNYCH ROZWIĄZAŃ.

centracją, spostrzegawczością i logicz-
nym myśleniem. 

Przyczyn bezskutecznego przewra-
cania się w pościeli jest wiele. Stres, 
nadmiar emocji, zmartwienie, ból, 
przejedzenie itd. 

Niezależnie od powodu warto sobie 
pomóc, zachowując zasady higieny: 
  kłaść się wtedy, gdy czujesz zmę-

czenie, a nie wtedy, kiedy wydaje 
ci się, że położyć się już należy,

  pokój powinien być wywietrzo-
ny, wyciszony i zaciemniony,

  łóżko jest po to, żeby w nim spać, 
a nie godzinami czytać, oglądać 
programy telewizyjne czy rozma-
wiać przez telefon,

⏋ Odpowiedź na 
pytanie: Ile godzin 
należy spać? 
brzmi: Tyle, ile 
trzeba, żeby czuć 
się dobrze.

J
eżeli rano czujesz się w peł-
ni sił i energii, nie ma się 
czym przejmować. To zna-
czy, że tak po prostu działa 
twój zegar biologiczny. Jeśli 

jednak zwlekasz się z łóżka z uczu-
ciem zmęczenia, rozbicia i bólem 
głowy, a dolegliwości te nie ustępują 
w ciągu najbliższych godzin, to zna-
czy, że trzeba coś z tym zrobić. 

Niektórym ludziom do regenera-
cji sił wystarczy pięć godzin nocne-
go wypoczynku, dla innych osiem 
to jeszcze za mało. Poza tym zapo-
trzebowanie na sen zmienia się wraz 
z wiekiem. Tak więc jedyna odpo-
wiedź na pytanie: Ile godzin należy 
spać? brzmi: Tyle, ile potrzeba, żeby 
poczuć się dobrze. 

PRZYJAZNA SYPIALNIA
Pomocy specjalisty trzeba szukać nie 
wtedy, kiedy śpisz mało, ale wtedy, 
gdy w ciągu dnia czujesz się źle z tego 
powodu. Stan przedłużającego się 
niedospania fatalnie wpływa na jakość 
życia. Powoduje spadek nastroju, draż-
liwość oraz kłopoty z pamięcią, kon-

senne dni
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  jeżeli sen nie przychodzi, najlepiej 
po prostu wstać i zająć się czymś 
innym, ponieważ – paradoksalnie 
– im bardziej starasz się zasnąć, tym 
trudniej to osiągnąć. 

COŚ Z APTECZKI 
Jeśli nie możesz zasnąć z powodu zde-

nerwowania czy nadmiaru innych emo-
cji, doraźnie mogą pomóc ci preparaty 
roślinne, np. napar z melisy, szyszek 
chmielu, dziurawca czy kozłka lekarskie-
go. Są one jednak dobrym rozwiązaniem 
jedynie wtedy, gdy bezsenność wynika 
ze stresu i ma charakter krótkotrwały.

Przy przedłużających się kłopotach 
z bezsennością stosowanie takich środ-
ków zwykle tylko opóźnia postawienie 
właściwej diagnozy i rozpoczęcie sku-
tecznego leczenia. Problemy te są często 
spowodowane depresją, lękiem czy prze-
wlekłą chorobą somatyczną. W takiej 
sytuacji potrzebne są silniejsze leki 
na receptę przepisane przez lekarza. 

no fizyczne, gdy zaśnięcie jest możliwe 
tylko przy przyjmowaniu coraz więk-
szych dawek, jak i psychiczne, kiedy lek 
staje się nieodłączną częścią rytuału zasy-
piania. Zanim jednak po nie sięgniesz, 
pamiętaj, że preparaty te – niczym leki 
przeciwbólowe – maskują tylko problem, 
ale go nie likwidują. 

Środki nasenne najnowszej generacji 
mają stosunkowo dobrze wyregulowany 
czas działania: pięć do siedmiu godzin. 
Nie powodują uczucia rozbicia następ-
nego dnia ani nie ma po nich tzw. efek-
tu odstawienia. Jednak i one nie są pre-
paratami do ciągłego przyjmowania. 

W razie konieczności dłuższego sto-
sowania środków ułatwiających zasypia-
nie lekarz może jeszcze rozważyć prze-
pisanie leków przeciwdepresyjnych, 
przeciwpsychotycznych albo przeciw- 
histaminowych, które nie powodują uza-
leżnienia i można je przyjmować nawet 
przez wiele miesięcy. 

Wyniki badań naukowych świadczą 
o tym, że większość pacjentów 
z bezsennością przewlekłą, niezależnie 
od jej przyczyny, zaczyna funkcjonować 
tak, że ich problem się utrwala. 
Typowe zachowania to: 
✔  wyraźne wydłużenie czasu 

spędzanego w łóżku,
✔  wcześniejsze kładzenie się spać 

lub pozostawanie dłużej w pościeli 
po bezsennej nocy,

✔  drzemki w ciągu dnia,

✔  rezygnacja z aktywności fizycznej,
✔  próby zaśnięcia na siłę, 
✔  pełne napięcia oczekiwanie, czy sen 

nadejdzie i jaka będzie kolejna noc,
✔  zbytnie skupianie się na jakości 

własnego snu, 
✔  przewlekłe przyjmowanie leków 

nasennych lub sięganie po alkohol 
przed pójściem do sypialni.

Aby uporać się z bezsennością, trzeba 
wyeliminować te czynniki.

W TEN SPOSÓB SOBIE SZKODZISZ

⏋ Im bardziej chcesz 
zasnąć, tym trudniej 
to osiągnąć. Gdy sen 
nie nadchodzi, lepiej 
po prostu wstać 
i zająć się czymś.

I COŚ Z APTEKI
Leki nasenne i pochodne benzodiazepi-
ny są w Polsce jedynymi zarejestrowa-
nymi środkami do farmakologicznej tera-
pii bezsenności. Można ich używać przy 
bezsenności przygodnej i krótkotrwałej 
przez dwa do czterech tygodni. 

Jeśli jednak po tym czasie przyjmowa-
nie leków nasennych jest nadal koniecz-
ne, powinny być stosowane z przerwa-
mi, nie częściej niż trzy, cztery razy 
w tygodniu. Zapobiega to powstawaniu 
tolerancji, czyli leki te nie tracą korzyst-
nego działania i pacjent się od nich nie 
uzależnia. Chodzi tu o uzależnienie zarów-

Trzeba kłaść się przed północą, 
aby dobrze się wyspać – to mit. 
Bez względu na to, o której idziesz 
spać, najważniejsze dla organizmu 
są pierwsze trzy, cztery godziny. 

Wtedy faza snu głębokiego jest 
najdłuższa. Dlatego jeśli śpisz 
efektywnie, może wystarczać ci 
nawet pięć godzin, żeby w pełni 
zregenerować organizm. 

Uwaga: im dłużej śpisz, tym faza 
snu głębokiego w każdym kolejnym 
cyklu jest krótsza, a w związku z tym 
sen staje się coraz płytszy.

LICZY SIĘ JAKOŚĆ
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JEŚLI BĘDZIESZ KONSEKWENTNIE PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ, CO WOLNO JEŚĆ, 
A CZEGO NIE, TWOJE PODWYŻSZONE CIŚNIENIE TĘTNICZE Z PEWNOŚCIĄ SIĘ 
OBNIŻY. CO WIĘCEJ, MOŻE NAWET WRÓCIĆ DO PRAWIDŁOWYCH WARTOŚCI.

na nadciśnienie

 
ZBIERZ 

WSZYSTKIE 
CZĘŚCI 

W następnym numerze:  

„Dieta na dobrą 
pamięć”

P O R A D N I K  D I E T E T Y C Z N Y  N R  7

Dieta



K
ołatanie serca, duszność, uczucie 
ciągłego zmęczenia, kłopoty 
ze snem, bóle głowy. Do tego szu-
my w uszach i nadmierna potli-
wość. To mogą być objawy nadci-

śnienia. Jeżeli zostaną wcześnie wykryte, 
istnieje spora szansa, że uda się uniknąć 
farmakoterapii. Czasami do rozwiązania 
problemu wystarczy większa dawka ruchu 
i zmiana diety. Warto więc spróbować.

WAGA W DÓŁ
Rozwój nadciśnienia tętniczego przyspie-
sza nadwaga. Zagrożenie rośnie przy oty-
łości brzusznej, bo zgromadzony w trze-
wiach tłuszcz wytwarza hormony sprzyjające 
rozwojowi procesów zapalnych w naczy-
niach krwionośnych oraz enzymy podno-
szące ciśnienie krwi. U osób zmagających 
się z nadmiarem kilogramów nadciśnienie 
występuje dwa razy częściej niż u tych z pra-
widłową masą ciała. Dlatego chcąc je obni-
żyć, w pierwszej kolejności trzeba zrzucić 
nadwagę. Utrata 10 kg oznacza spadek war-
tości ciśnienia tętniczego o 20–30 mmHg. 
Ważne, by chudnąć powoli i systematycz-
nie, nie więcej niż kilogram tygodniowo. 
Spróbuj zrezygnować zupełnie ze słodyczy 
i słodzonych napojów. To pierwszy krok do 
sukcesu. Jeśli ważysz zdecydowanie za dużo, 
poproś o wsparcie dietetyka. W ten sposób 
wzrosną twoje szanse, że na stałe zmienisz 
nawyki żywieniowe i nie dopadnie cię słyn-
ny efekt jo-jo.

Jednak cukier spożywany w nadmiarze 
wyrządza szkody w organizmie bez wzglę-
du na masę ciała. Podnosi bowiem ciśnie-
nie i stężenie trójglicerydów, obniża poziom 
„dobrego” cholesterolu. Niepotrzebnie obcią-
ża też układ krwionośny i prowadzi do 
cukrzycy typu II, a ona z kolei dodatkowo 
zwiększa prawdopodobieństwo, że dopad-
ną cię choroby serca i naczyń. Bez względu 
więc na to, czy masz nadwagę, czy nie, nie 
kupuj batoników, wafli, cukierków, żelków, 

ły, że przyjmowanie tej witaminy w dawce 
500 mg dziennie pozwala obniżyć ciśnienie 
krwi niemal o 4 mmHg. Dlatego w twoim 
menu powinny się znaleźć m.in.: 
 czarne porzeczki,
 natka pietruszki,
 pomarańcze,
 papryka,
 brukselka,
 jarmuż,
 brokuły,
 truskawki,
 kiwi,
 żurawiny,
 pomidory,
 kiszona kapusta.

GDY MODYFIKACJA MENU TO ZA MAŁO
Zmiana trybu życia, w tym diety, jest 
jednym z podstawowych kroków 
w leczeniu nadciśnienia. Pozwala 
wyeliminować szkodliwe pokarmy 
i napoje oraz zredukować masę ciała. 

Nadciśnienie o wiele częściej 
pojawia się u osób otyłych, a spadek 
wagi może przyczynić się do obniżenia 
jego poziomu. Ponieważ jednak 
choroba ta często jest wykrywana 
już w zaawansowanym stadium, 
sama zmiana w jadłospisie zazwyczaj 

nie wystarcza, żeby uzyskać niższe 
i stabilne wartości ciśnienia. Często 
bywa tak, że konieczne są też kontrole 
lekarskie w celu indywidualnego 
dobrania leków obniżających 
ciśnienie i monitorowania efektów 
farmakoterapii. 

Nie zmienia to faktu, że dieta jest 
zarówno kluczowym elementem 
leczenia zbyt wysokiego ciśnienia 
krwi, jak i jedną z metod obniżenia 
ryzyka jego wystąpienia.

galaretek, ciast (szczególnie tych z krema-
mi śmietanowymi albo maślanymi) ani 
słodkich kremów do pieczywa. Oprócz sło-
dzonych napojów gazowanych odstaw też 
te produkowane na bazie soków owocowych 
oraz wody smakowe.

OGRÓD WITAMIN
Aby utrzymać w ryzach ciśnienie tętnicze, 
warto jeść produkty zawierające niezbędne 
witaminy i minerały. Znajdują się one przede 
wszystkim w warzywach i owocach. Bar-
dzo ważna jest witamina C, która co praw-
da bezpośrednio nie zapobiega chorobom 
układu sercowo-naczyniowego, ale działa 

moczopędnie. Dzięki temu sprzyja wyda-
laniu większej ilości sodu i wody z organi-
zmu, co wpływa na rozluźnienie ścian naczyń 
krwionośnych i obniżenie ciśnienia. Bada-
nia amerykańskich naukowców z Johns 
Hopkins University w Baltimore wykaza-

JEŚLI MASZ 
NADCIŚNIENIE...
…wyeliminuj również 
ze swojego menu:
  bułki pszenne oraz białe 

albo barwione karmelem 
pieczywo, np. bagietki, 
ciabatty, chałki czy chleb 
przypominający razowiec,

  dodatki do kanapek 
i sałatek przygotowane 
na bazie majonezu, 

  mieszanki przyprawowe 
i gotowe marynaty 
zawierające zwykle bardzo 
duże ilości soli, 

  przekąski, które mogą się 
wydawać zdrowe, a jednak 
mają mnóstwo cukru 
lub soli, np. kandyzowane 
owoce albo solone orzeszki.

⏋ U osób otyłych 
nadciśnienie 
występuje znacznie 
częściej niż u tych 
z prawidłową wagą.
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Poza tym dużo witaminy C zawierają też 
owoce i przetwory z rokitnika, berbery-
su, żurawiny i jarzębiny. Sięgaj więc po 
przygotowane z nich herbatki, soki, gala-
retki, konfitury i sosy.

CO JESZCZE WARTO JEŚĆ?
Warzywa i owoce, które mają w składzie 
białko. Jest to szczególnie ważne, jeśli – zgod-
nie z zaleceniami – ograniczasz jedzenie mię-
sa. Białko znajdziesz w soi, fasoli, grochu, cie-
cierzycy i soczewicy oraz w orzechach. Jeśli 
chodzi o owoce, zdecydowanie wygrywa 
w tej kategorii awokado.

Owoce bogate w resweratrol. Jest on 
naturalną substancją obronną wytwarza-
ną przez rośliny i dobrze wpływa na układ 
sercowo-naczyniowy, przeciwdziałając nad-
ciśnieniu. Składnik ten znajduje się m.in. 
w skórce winogron (szczególnie ciemnych), 
a także w orzeszkach ziemnych, owocach 
jagodowych (żurawinach, borówkach, czar-
nych porzeczkach) i jabłkach.

⏋ Ryb nie obtaczaj 
w panierce ani 
nie smaż. Gotuj 
je na parze, piecz 
na grillu lub w folii.

powinno się ograniczać do jednej płaskiej 
łyżeczki dziennie. Co ważne, trzeba w to 
wliczyć sól zawartą w gotowej żywności 
– pieczywie, wędlinach, wędzonych rybach, 
serach (zwłaszcza topionych i dojrzewają-
cych) oraz w produktach wysoko przetwo-
rzonych, zupach w proszku i fast foodach. 

Zawierają ją też płatki śniadaniowe i soki 
warzywne w kartonach. Czytaj więc ety-
kiety i sprawdzaj, ile soli jest w produk-
tach, które kupujesz. Ograniczenie jej spo-
życia o połowę obniża ciśnienie krwi o około 
10 mmHg w ciągu kilku tygodni. 

Jeśli uwielbiasz słony smak, sięgaj po sól 
dietetyczną z niższą zawartością sodu 
i przyprawiaj potrawy ziołami, zwłaszcza 
czosnkiem, który dobrze wpływa na naczy-
nia krwionośne i obniża ciśnienie krwi. 

DOBRE TŁUSZCZE
Nie kupuj gotowych dań – mrożonej piz-
zy, paluszków rybnych, zup w proszku 
i sosów w słoikach. 

Większość osób sięga po nie, bo pozwa-
lają zaoszczędzić sporo czasu. Wystarczy 
wstawić je do mikrofalówki albo zalać 
wrzątkiem i obiad gotowy. Taki posiłek 
przynosi jednak organizmowi więcej szko-
dy niż pożytku.

SIĘGAJ CZĘSTO PO CZOSNEK
Jego ząbki nie tylko poprawiają odpor-
ność, ale też wzmacniają serce i układ 
krążenia. Potrafią obniżyć ciśnienie 
krwi i poziom „złego” cholesterolu. 

Zawierają potas, fosfor, magnez i że-
lazo oraz allicynę, która jest silnym 
przeciwutleniaczem. Najlepszy jest 
świeży, surowy czosnek, który do-

skonale sprawdza się np. w sosie pe-
sto (razem z bazylią, natką pietruszki 
lub rukolą, orzechami i oliwą z oliwek). 

Można też natrzeć czosnkiem pod-
pieczoną w tosterze kromkę chleba, 
skropić ją oliwą i zjeść z pomidorem 
albo zrobić gazpacho, czyli tradycyjną 
hiszpańską zupę na bazie pomidorów.

Produkty zawierające flawonoidy, któ-
re wzmacniają naczynia krwionośne i utrud-
niają zlepianie się płytek krwi. Ich źródłem 
są m.in. pomidory, cebula, brokuły, papry-
ka, nasiona roślin strączkowych oraz owo-
ce cytrusowe, jabłka i czarne porzeczki.

Produkty będące źródłem nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych. Włącz więc 
do menu oleje roślinne, np. zasobny w wita-
minę E i kwasy omega-3 olej rzepakowy, 
tłoczony na zimno olej lniany oraz oliwę 
z oliwek. Pamiętaj, by jeść tłuste ryby mor-
skie, np. łososia i makrelę, a jeśli jesteś na 
diecie, możesz sięgać po chudsze ryby – dor-
sza, tuńczyka czy solę. 

Nie obtaczaj ich w panierce i nie smaż. 
Lepiej gotuj je na parze, piecz na grillu albo 
w folii. Z aromatycznymi ziołami i plaster-
kiem cytryny będą doskonale smakować 
i wzmocnią układ krążenia. Nie rezygnuj 
też z orzechów, migdałów, pestek słonecz-
nika i dyni. Choć mają dużo kalorii, 
są dobrym źródłem białka, a dzięki zawar-
tości nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
witamin z grupy B oraz witaminy E i skład-
ników mineralnych korzystnie wpływają 
na układ krążenia.

UWAGA, ZA SŁONE!
Zwykła sól kuchenna ma jedną ważną zale-
tę – jest jodowana. Niedobór jodu jest groź-
ny, bo powoduje niedoczynność tarczycy. 
My, Polacy, spożywamy jej jednak zdecy-
dowanie za dużo – dwa, trzy razy więcej niż 
należy (Światowa Organizacja Zdrowia zale-
ca 5 g dziennie, a my zjadamy 10–15 g). 

Dla osób cierpiących na nadciśnienie jest 
niezdrowa. Odpowiada za to zawarty w niej 
sód, który zatrzymuje wodę w organizmie, 
powodując wzrost ciśnienia. Jedzenie soli 

⏋ Czytaj uważnie 
etykiety i zawsze 
sprawdzaj, ile soli 
jest w produktach, 
które kupujesz.
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BYLE Z GŁOWĄ
Jeśli gotujesz, dusisz albo 
pieczesz warzywa, staraj 
się nie dodawać do 
nich soli, wykorzystuj 
za to różne zioła 
i przyprawy. Podobnie 
rób w przypadku surówek 
i sałatek. Świeżych owoców, 
np. jagodowych, nie dosładzaj 
i nie podawaj z tłustą śmietanką. 
Pamiętaj też, że gotowe dżemy 
i marmolady zawierają zwykle 
dużo cukru i wcale nie są zdrowe.



Poza tym redukuj do minimum tłusz-
cze zwierzęce, bo ich spożywanie podnosi 
poziom „złego” cholesterolu LDL we krwi, 
co sprzyja miażdżycy i nadciśnieniu. 

Sięgaj natomiast po tłuszcze roślinne. 
Najbardziej polecane są, wspomniane już, 
oliwa z oliwek oraz olej rzepakowy. Klu-
czowe jest tu nie całkowite wyeliminowanie 
z diety tłuszczu, ale zrezygnowanie z pro-

duktów, które zawierają tłuszcze zwierzęce, 
a przy okazji też dużo soli. Z tego powodu 
warto znacznie ograniczyć jedzenie:
 smalcu i słoniny,
 twardej margaryny,
  tłustej śmietany, pełnotłustych twarogów 

i jogurtów,
  serów żółtych, topionych i pleśniowych,
 konserw mięsnych,

  podrobów, tłustych mięs (wieprzowiny, 
wołowiny, kaczki, gęsi), 

  gotowych wędlin (kiełbas, kabanosów, 
pasztetów, boczku, baleronu, salcesonu, 
parówek, tłustej szynki),

  dań smażonych na maśle, kotletów, ryb 
panierowanych, zup zaprawianych tłu-
stą śmietaną, pączków i ciast z kremami 
na bazie masła i śmietany. 

LEKKIE DANIA BOGATE W WITAMINY I BŁONNIK

Sałatka z kurczakiem i kiełkami

• gotowa mieszanka sałat
• 2 selery naciowe
• kawałek melona
• pierś z kurczaka
• 1 łyżka tartego żółtego sera
•  2 łyżki uprażonych lekko pestek dyni 

lub słonecznika
• garść kiełków (np. rzodkiewki, fasoli)
• sos winegret

Kurczaka oprósz solą dietetyczną 
i pieprzem, posmaruj oliwą i odstaw na 
godzinę do lodówki. Potem ułóż na grillu 
w piekarniku (lub na grillowej patelni) 
i upiecz z obu stron. 
Gdy mięso ostygnie, pokrój je w kostkę. 
Seler opłucz i pokrój w plasterki, 
a melon w kostkę. Do salaterki wrzuć 
sałatę, melon i seler. Skrop połową sosu 
winegret. Posyp serem i pestkami dyni, 
a na koniec dodaj resztę sosu.

Zupa z czerwonej soczewicy
• 1 łyżka oliwy
• 250 g czerwonej soczewicy
• 400 g pokrojonych pomidorów z puszki
•  400 ml soku pomidorowego
• włoszczyzna
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 1,5 l bulionu warzywnego
•  przyprawy (np. suszona kolendra, kmin 

rzymski, pieprz, sól dietetyczna)
• szczypiorek do posypania
Soczewicę ugotuj do miękkości (lub weź 
z puszki). Warzywa obierz i pokrój w kostkę. 
Do garnka z grubym dnem wlej oliwę, rozgrzej 
i wrzuć warzywa. Zszklij, a następnie wlej 
bulion, wrzuć pokrojone pomidory bez skórki 
i przyprawy. Gotuj, aż warzywa będą prawie 

miękkie, po czym wlej sok pomidorowy 
i zagotuj. Gdy składniki będą miękkie, zestaw 
garnek z ognia. Całość zblenduj i dodaj 
opłukaną soczewicę. Pogotuj zupę jeszcze 
ok. 10 minut, żeby soczewica była miękka. 
Dopraw do smaku i posyp szczypiorkiem.

Ryba z zielonymi warzywami
• 200 g filetów z ryby (np. halibut, dorsz)
• 100 g ryżu do risotto (arborio)
• 1 mała cebula
•  150 g zielonego groszku (może być mrożony)
• garść pokrojonego jarmużu
• ok. 0,5 l bulionu warzywnego
• ok. 80 ml białego wina
• po 1 łyżce oliwy i masła

Cebulę zeszklij w garnku na oliwie. Wsyp 
ryż i mieszając, przyrządź risotto według 
przepisu na opakowaniu. Pod koniec 
gotowania dodaj groszek, pogotuj chwilę 
i dorzuć jarmuż. Jeśli risotto będzie za 
gęste, dolej bulionu lub gorącej wody. 
Zdejmij z ognia, dodaj masło i wymieszaj. 
Lekko osoloną rybę ugotuj na parze. 
Podawaj z risotto i sosem pesto.
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NA CO DZIEŃ PĘDZIMY, NIE MYŚLIMY O LUDZIACH, 
KTÓRZY KIEDYŚ BYLI NAM BLISCY. TŁUMACZYMY SIĘ 
BRAKIEM CZASU. ŚWIĘTA SĄ NAJLEPSZĄ OKAZJĄ, 
ŻEBY TO ZMIENIĆ. MAMY CZAS I TELEFON.

MARTYNA ROZESŁANIEC

sem wcale tak nie jest. Wychodzą z domu, 
by spotkać się ze znajomymi i dobrze się 
z nimi bawić. Skąd biorą na to siły? Wszyst-
ko jest kwestią chęci i dobrej organizacji. 
Brzmi banalnie? Może i tak, ale w tym 
wypadku sprawdza się stare powiedzenie, 
że chcieć to móc. 

Przyjaźnie rozpadają się zwykle powoli. 
Pozwalamy im umrzeć śmiercią naturalną. 
Wystarczy, że jedna osoba wyprowadzi się 
do innego miasta. Oczywiście obiecujemy 
sobie, że nic się nie zmieni. 

Na początku naprawdę się staramy. Dzwo-
nimy do siebie niemal codziennie. Później 
raz na tydzień, miesiąc, dwa. A w końcu, 
nie wiedzieć czemu, nie widzimy się przez 
rok. Wmawiamy sobie, że nie mieliśmy na to 

wpływu. Myślimy: czemu tylko ja mam się 
starać, a ona czy on milczy? Czasami jed-
nak warto wyciągnąć rękę, bo może się oka-
zać, że wszyscy myśleliśmy tak samo i wszy-
scy byliśmy w błędzie.

Od pewnego czasu widuję się z przyjaciół-
ką raz w roku, przed świętami Bożego Naro-
dzenia. Padamy sobie wtedy w ramiona i roz-
mawiamy jak gdyby nigdy nic. Na pożegnanie 
zapewniamy siebie nawzajem, że wkrótce 
na pewno znowu się odwiedzimy. Zapraszamy 
się tak od dobrych kilku lat, ale te 289 km, 
które dzielą nasze miasta, skutecznie zabija 
myśl o ewentualnej podróży. 

Uświadomiłam sobie niedawno, że zna-
my się od kilkunastu lat, a nasi partnerzy 
nigdy się nie spotkali. Niewiele myśląc, 
zadzwoniłam do przyjaciółki i powiedzia-
łam: „Nie wiem, co robisz tego i tego dnia, 
ale spodziewaj się nas po 22. Zostajemy na cały 
weekend”. Przesadziłam? O, nie. To była jed-
na z moich lepszych decyzji. Okazało się, 
że Katowice nie są daleko od Warszawy.

Mieliśmy ambitne plany: wycieczkę do  
kopalni, wyjście do zoo, wypad do Ostrawy. 
Nic z tego nie wyszło. Pogoda była pod psem 
i siedzieliśmy w domu. Porażka? Ależ skąd. 
Odkrywaliśmy w sobie miłość do planszó-
wek i prostą radość z bycia razem.

Dlaczego o tym piszę? Otóż niektórzy 
śmieją się z magii świąt czy postanowień 
noworocznych i na siłę starają się je zdys-
kredytować. A może to właśnie najlepszy 
czas, żeby odkopać stare przyjaźnie i bliskie 
niegdyś więzi? Wystarczy jeden telefon. 
Zamiast tylko czytać o spotkaniach po latach, 
warto je także przeżyć. Do czego Państwa 
najserdeczniej namawiam. 

Z
wiekiem dorastamy, zmieniamy 
otoczenie, a wraz z nim kontakty. 
Często nie dostrzegamy, że przy 
okazji tracimy bliskie przyjaźnie. 
Tłumaczymy sobie, że potrzebo-

waliśmy czegoś innego, że widocznie tak 
miało być. W rzeczywistości po prostu zbyt 
łatwo odpuszczamy sobie relacje z ludźmi 
i przestajemy o nie dbać.

Niektórzy twierdzą, że ich przyjaźnie 
z czasów studenckich trwają całe dekady. 
Inni zapewniają, że od lat trzymają się z tą 
samą paczką z liceum. Jak im się to uda-
je, skoro mają już rodzinę, dzieci, pracę 
i masę obowiązków? 

Wydawać by się mogło, że gdy przycho-
dzi weekend, tacy ludzie są kompletnie 
pozbawieni energii i marzą tylko o tym, 
żeby wyciągnąć się na kanapie. Tymcza-

⏋ Może to właśnie 
najlepszy czas, 
żeby odkopać stare 
przyjaźnie i bliskie 
niegdyś więzi? 

Chcieć
to móc
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SKŁADNIKI:
• 1,5 kg mąki pszennej
• 1,5 szklanki cukru
• 1 kostka masła
• 6 jaj
• 2 szklanki miodu
• 2 łyżeczki sody oczyszczonej
• 4 łyżki kakao
•  przyprawy: cynamon, 

goździki, kardamon, 
wanilia, pieprz, chili, gałka 
muszkatołowa (utłuczona)

PRZYGOTOWANIE:
W garnku podgrzej masło 
i dwie szklanki miodu. 
Po rozpuszczeniu składników 
odstaw masę do ostudzenia. 

W misce wymieszaj mąkę z sodą, 
przyprawami i kakao. Jaja ubij 
z cukrem. Dodaj do suchych 
składników, a potem wlej 
roztopione masło z miodem. 
Wyrób całość, aż do uzyskania 
jednolitej masy, i odstaw 
w chłodne miejsce na noc. 
Następnego dnia rozwałkuj 
ciasto na grubość 1 cm 
i foremkami wyciskaj świąteczne 
kształty. Pierniczki piecz 
ok. 15 minut w piekarniku 
nagrzanym do 180 st. C. 
Gdy wystygną, możesz je ozdobić 
lukrem z białka utartego 
z ok. 10 dag cukru pudru.

TRADYCYJNE PIERNICZKI
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POLECAMY

P
otrzebujesz ich do zup, pieczeni, 
ciast, ciasteczek, deserów, napo-
jów. I do szczęścia, bo to właśnie 
dzięki przyprawom Boże Naro-
dzenie ma ten niepowtarzalny 

aromat. Wystarczy zamknąć oczy i pową-
chać. Czujesz, co tak pachnie?

● CYNAMON… 
…to wysuszona kora młodych gałązek 
tropikalnego trzewa – cynamonowca. 
Zawarty w niej pachnący słodko olejek 
eteryczny rozgrzewa i pobudza. 

W kuchni przyprawa ta pasuje zarów-
no do kompotów, deserów, szarlotek, 
pierników, pączków, herbaty czy grza-

PASZTET BEZ GAŁKI MUSZKATOŁOWEJ,  
PIERNICZKI BEZ KARDAMONU, SERNIK BEZ WANILII? 

NIEMOŻLIWE. AROMAT TYCH PRZYPRAW  
W TAKIM SAMYM STOPNIU ROZGRZEWA 

PODNIEBIENIE I WYOBRAŹNIĘ.
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nego wina, jak i do dań z ryżu i warzyw 
czy duszonego mięsa. Dobrze komponuje 
się z jabłkami i gruszkami. Można ją sto-
sować w kawałku lub po rozdrobnieniu 
w moździerzu oraz jako proszek – w tej 
formie najszybciej traci smak. Jest skład-
nikiem mieszanek curry i garam masala. 

Najcenniejsza jest odmiana cejlońska 
(Cinnamomum zeylanicum). Pochodzi 
ze Sri Lanki, rośnie wzdłuż wybrzeża w oko-
licach Kolombo, ale największymi produ-
centami są Chiny i Indonezja. 
Działanie zdrowotne: obniża poziom glu-
kozy i cholesterolu. Zmieszany z miodem 
wspiera leczenie przeziębienia.

● KARDAMON…
…to nasiona ukryte w strąkach kar-
damonu malabarskiego (Elettaria car-
damomum) – tropikalnej byliny z rodzi-
ny imbirowatych (Zingiberaceae). 
Odmiana ta jest uznawana za najcen-
niejszą. Rośnie m.in. w Indiach, na Sri 
Lance, w Tanzanii i Gwatemali. 

Obok szafranu i wanilii należy do 
najstarszych i najdroższych przypraw 
świata. Ma bardzo wyrazisty, ciepły, 
cytrynowo-pieprzowy aromat.

Można go stosować zarówno do mięs, 
jak i dań słodkich. Doskonale kompo-
nuje się z ciastami piernikowymi, sałat-
kami owocowymi oraz kawą i grza-
nym winem. Jest ważnym składnikiem 
dań typu curry oraz pilaw. 

Stosuje się go także do wyrobu nale-
wek, wódek i likierów. Nazywany jest 
królem przypraw.
Działanie zdrowotne: pobudza ape-
tyt i krążenie, rozgrzewa, przyspiesza 
trawienie, odświeża oddech. 

⏋  Do najdroższych 
przypraw na 
świecie należą 
szafran, kardamon 
oraz wanilia. 

Niech zapachną
święta!

● CHILI… 
…to pikantne papryczki, których liczne 
odmiany różnią się kształtem, kolorem 
oraz poziomem ostrości, a źródłem ich 
mocy jest kapsaicyna. 

Suszone chili jest obowiązkowym dodat-
kiem do dań kuchni meksykańskiej, hisz-
pańskiej i węgierskiej. Ale nie tylko. 

Można je dodawać także do zimowej 
kawy, czekolady lub kakao, aby uzyskać 
szczególną, przyjemnie palącą ostrość. 
Pasuje nie tylko do świątecznych piernicz-
ków, ale też do sosów owocowo-warzyw-
nych typu chutney, marynat i past. 

Uwaga: tłuszcz opóźnia odczuwanie 
ostrości, zatem ostrożnie z ilością chili. 
Za wulkan pikantnego smaku uchodzi 
papryka habanero (Capsicum chinense).
Działanie zdrowotne: uaktywnia mózg, 
poprawia samopoczucie, przyspiesza meta-
bolizm i ułatwia odchudzanie.

● GAŁKA MUSZKATOŁOWA…
…to środkowa część pestki owocu wiecz-
nie zielonego drzewa – muszkatołowca 
korzennego (Myristica fragrans). Pocho-
dzi z Archipelagu Malajskiego. Wygląda 
jak orzech, ale nim nie jest. Ma odświeża-
jący korzenny aromat, który zyskuje 
na intensywności po starciu na tarce. 

Pasuje do dań słodkich oraz pikantnych. 
Jej smak i zapach idealnie komponują się 
z wanilią, miodem i karmelem. 

Jest obowiązkowym dodatkiem nie tyl-
ko do pierniczków, pierników, grzanego 
wina, ajerkoniaku czy ponczu. Polecana 
jest też do mięs, pasztetów, warzyw goto-
wanych na parze, jajek, puddingów, sufle-
tów i sosów (np. beszamelu, fondue). Pro-
dukowana jest głównie w Indiach.

Uwaga: w nadmiarze może szkodzić, 
ponieważ zawiera mirystycynę – substan-
cję o działaniu toksycznym. 
Działanie zdrowotne: ułatwia trawienie, 
wspiera krążenie, zmniejsza wzdęcia, pobu-
dza apetyt, łagodzi nieświeży oddech.

● WANILIA… 
…to nasionka zamknięte w smukłych 
strąkach tropikalnego pnącza z rodzi-
ny storczykowatych (Orchidaceae). 
Zyskują charakterystyczny aromat 
dopiero po kilkumiesięcznej obróbce, 
co podnosi cenę tej przyprawy.

Pachnie przyjemnie i słodko, jest 
idealnym dodatkiem do ciast, kremów, 
likierów i lodów oraz – co już odkryli 
Aztekowie – do czekolady. 

Dobrze współgra z cynamonem, goź-
dzikami i miodem, jest nieodłącznym 
składnikiem świątecznych wypieków. 
Ma też wiele niekulinarnych zastoso-
wań. Używana jest m.in. do produk-
cji kosmetyków, perfum i cygar. 

Za najlepszą uchodzi wanilia pła-
skolistna (Vanilla planifolia) pocho-
dząca z Meksyku i Madagaskaru. Inne 
odmiany są uprawiane m.in. na Kara-
ibach oraz w Indonezji. 
Działanie zdrowotne: poprawia nastrój, 
koi nerwy, wzmacnia organizm.



S
T

Y
L

 Ż
Y

C
IA

LAGOM oznacza „umiarkowanie”, „akurat”,
„nie za dużo, nie za mało”, czyli… w sam raz.
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Z
akochałam się w Szwecji od 
pierwszego wejrzenia. I cho-
ciaż stało się to już kilka lat 
temu, to fascynacja tym pół-
nocnym krajem trwa niezmien-

nie do dziś, a częstotliwość moich tam 
pobytów systematycznie wzrasta. Dzięki 
pomocy szwedzkich przyjaciół z wielkim 
zainteresowaniem poznaję ich zwyczaje 
oraz codzienność, próbując pojąć mental-
ność i wartości, którymi kierują się w życiu.

Chociaż Szwedów jest tylko 9 milionów, 
a 97 proc. kraju nie jest zamieszkana, 
to istnieją tam wymarzone wręcz warun-
ki socjalne, wysoki standard życia, zachwy-
cająca przyroda, niezwykła dbałość o ochro-
nę środowiska naturalnego oraz toleran-
cja, której w Polsce często brakuje.

Niemcy czy Japonię cechuje efektyw-
ność. Szwedzi postawili na jakość wyko-
nania, praktyczność i uniwersalność, 
a połączenie tych cech daje komfort i pięk-
no. Skandynawski styl od dawna zagościł 
także w polskich domach. Uwielbiam ten 
minimalizm, proste formy, oszczędność 
dekoracji, czyli lagom. Trudno znaleźć 
odpowiednik tego słowa w innych języ-
kach. Stanowi ono odzwierciedlenie 
szwedzkich ideałów kulturowych i spo-
łecznych. Stosowane jest w różnych sytu-
acjach. Może odnosić się zarówno do pogo-
dy, jak i jedzenia czy ubioru.

My, Polacy, zapytani o tamtejsze fir-
my, myślimy przede wszystkim o Volvo 
czy IKEA, ale Szwecja to także wiele 
innych marek. Mniejsze, młodsze i mniej 
u nas znane, są bardzo cenione zarówno 

w Skandynawii, jak i w innych krajach. 
Cechą, która je łączy, jest „ten” styl, to „coś”, 
co nazywam „szwedzkość”. Za przykład 
niech posłużą: J. Lindenberg, Eton, WeSC, 
Sandqvist czy YajLee.

Warto wiedzieć, że tylko 0,2 proc. wszyst-
kich przedsiębiorstw zatrudnia więcej niż 
200 pracowników i aż 94 proc. – mniej 
niż 10. Ale istnieje tam wiele małych firm, 
które są niezwykle innowacyjne.

SKROMNOŚĆ W CENIE
A jacy są Szwedzi? Przede wszystkim bar-
dzo dumni ze swojego wyjątkowego kra-
ju i chętnie pielęgnujący jego tradycje. 
Pierwszą czynnością, którą wykonaliśmy, 
przypływając do domu na jednej z wysp 
Archipelagu Sztokholmskiego, było wcią-
gnięcie flagi na maszt. W ten sposób moi 
szwedzcy przyjaciele zakomunikowali: 
„Właściciel jest w domu”. 

Po drugie, są powściągliwi (kłania się 
magiczne słowo lagom), ale jednocześnie 
uprzejmi, taktowni i wrażliwi. Po trzecie, 
niezwykle tolerancyjni, np. gdy chodzi 
o pieniądze. Chociaż plasują się w czo-

SZWEDZI NIE LUBIĄ PRZESADY ANI SKRAJNOŚCI. 
UNIKAJĄ RZECZY, KTÓRE SĄ TĘCZOWO KOLOROWE, 
CENIĄC ZWŁASZCZA JAKOŚĆ, KOMFORT 
I FUNKCJONALNOŚĆ. ISTOTĘ TYCH ZASAD 
NAJLEPIEJ WYRAŻA SŁOWO LAGOM. 

łówce najlepiej zarabiających w Europie, 
nie próbujcie ich pytać o wysokość zarob-
ków. Dążenie do równości (lagom) jest 
tak mocno zakorzenione w ich mental-
ności, że wszelkie odstępstwa spotykają 
się z niechęcią.

W cenie jest tam skromność. Za przykład 
niech posłuży podejście Szwedów do samo-
chodu. Małe i niewiele palące auto to dla 
nich wystarczający środek komunikacji 
i absolutnie nie odczuwają wstydu, że jest 
ono skromne. Nie tęsknią za jaguarami, 
porsche czy bmw.

Tam każdy, niezależnie od wieku, pocho-
dzenia, koloru skóry, przekonań, płci, orien-
tacji seksualnej czy sprawności fizycznej 
ma takie same prawa i obowiązki. Fakt, że 
kraj ten jest jednym z czterech liderów pod 
względem poziomu równouprawnienia 
płci (trzech pozostałych także znajduje się 
w Skandynawii), potwierdzają światowe 
rankingi. Filarem polityki równoupraw-
nienia jest tam zasada, że gdy kobiety i męż-
czyźni mają takie same szanse, prawa i obo-
wiązki we wszystkich dziedzinach życia, 
wówczas społeczeństwo jest bardziej demo-
kratyczne i sprawiedliwe (ponownie lagom). 
Codzienne przejawy równouprawnienia 
są widoczne także w traktowaniu osób nie-
pełnosprawnych, starszych oraz dzieci. 

W Szwecji nie zaczepia się kobiet na uli-
cy, bo one sobie tego po prostu nie życzą. 
Chcą być pozostawione w spokoju, któ-
rego naruszenie jest traktowane jako swo-
isty atak. I ku mojemu (Polki) zdziwie-
niu, przekłada się to także na brak pomocy 
mężczyzn przy np. wnoszeniu przez panie 
ciężkich toreb. Kobieta jest tam trakto-
wana na równi z mężczyzną – ze wszyst-
kimi tego konsekwencjami. 

WYGODA PONAD WSZYSTKO
Panie noszą się sportowo, pozornie nie-
co niedbale. Ma być naturalnie, praktycz-
nie i miękko. Tu kolejna moja refleksja 
– Szwedzi nie obnoszą się ze swoim bogac-
twem. Wygoda ponad wszystko. Na uli-
cach królują szarości i czernie, bo łatwiej 
je doprać i łatwiej dobrać do nich dodat-
ki. Luźne ubrania z miękkiej bawełny  

nie krępują ruchów, a wąskie nogawki 
łatwiej wsunąć w buty. Szwedki nie pro-
wokują strojem, nie stukają obcasami, nie 
błyszczą dodatkami. Czy ma to związek 
z równouprawnieniem? Albo ze słowem 
lagom? Niewątpliwie tak. Z czasem zro-
zumiałam i nawet polubiłam zarówno 
tę filozofię życia, jak i styl.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
– NATURALNA JAK SPANIE 
CZY JEDZENIE
I ta niezwykła troska o ochronę środowi-
ska. Tam to nie jest kwestia mody, ale styl 
życia, i to od wieków. Świadomość miesz-
kańców ma ogromne znaczenie. Tak samo 
jak świadomość potrzeby aktywności fizycz-
nej. To właśnie mieszkańcy krajów skan-
dynawskich cieszą się najdłuższym życiem 
w dobrej kondycji fizycznej (około 10 lat 
dłużej niż przeciętny Europejczyk 
– według raportu EUROSTATU)*.

O tym, że aktywność fizyczna mocno 
oddziałuje na jakość życia, nie trzeba niko-
go przekonywać. Regularnie uprawiana, 
ma dobroczynny wpływ na stan zdrowia, 
poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. 
Ruch rozładowuje negatywne emocje 

i wyzwala uśpioną energię. Różnica pole-
ga na tym, że Szwedzi uważają ją za coś 
naturalnego, nierozerwalnie związanego 
z życiem codziennym, równoważną 
ze spaniem czy jedzeniem. W Szwecji 
ponad 70 proc. osób, bez względu na wiek, 
ćwiczy lub uprawia sport przynajmniej 
raz w tygodniu (w Polsce 28 proc.). 

MA BYĆ FUNKCJONALNIE 
I KOMFORTOWO
Skąd czerpać motywację? Jeśli początki 
są trudne, warto zacząć od ulubionej for-
my aktywności fizycznej, sprawić sobie 
prezent (wygodny strój czy sprzęt), które 
pomogą zmienić obowiązek w czerpanie 
przyjemności ze sportu. 

I tu dygresja do pań. Koniecznie przyj-
rzyjcie się garderobie, w której ćwiczycie. 
Szwedki, które ćwiczą minimum trzy razy 
w tygodniu i są świadome swoich potrzeb, 
wiedzą, jak ważną funkcję dla kondycji 
piersi, zdrowia oraz wyników (!) pełnią 
biustonosze sportowe. Dlatego zwracają 
baczną uwagę na jego budowę i jakość 
materiału. Ma być funkcjonalnie, wygod-
nie, komfortowo. Biust ma nie przeszka-
dzać, nie boleć i nie odkształcać się. Żad-
nych ucisków i otarć. Z dużą starannością 
wybierają staniki do ćwiczeń. 

Chociaż oferta w tym zakresie jest u nas 
niemała, to jednak jakość biustonoszy 
sportowych nadal pozostaje pod sporym 
znakiem zapytania. Szwedki doceniły 
i polubiły markę YajLee (od niedawna 
dostępną również w Polsce). Ja także. Dla-
czego? Przekonajcie się same.

A w czasie przygotowań i pośpiechu 
przed zbliżającymi się świętami oraz Nowym 
Rokiem polecam fikę. To najważniejsze 
w Szwecji słowo oznacza przerwę na kawę 
z przekąskami, w towarzystwie znajomych, 
rodziny lub przyjaciół. Warto zatrzymać 
się i zrobić coś także dla siebie. Aby życie 
było w sam raz, czyli lagom. 

⏋  W Szwecji ponad 
70 proc. osób, bez 
względu na wiek, 
ćwiczy lub uprawia 
sport przynajmniej 
raz w tygodniu.

⏋Pojąć znaczenie 
słowa lagom 

to zrozumieć 
mentalność oraz 
wartości, jakimi 
kierują się Szwedzi.

Szwecja – 
kraj z umiarem, 

czyli w sam raz

* Europejski Urząd Statystyczny z siedzibą w Luksemburgu
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POLECAMYPOLECAMY

S
ą najbardziej eksploatowaną 
częścią ciała. Zwykle odkryte, 
skazane na częsty kontakt 
z wodą i detergentami. A do 
tego – jakby na przekór logice 

– mają cienki naskórek i niewielką ilość 
gruczołów łojowych. Dlatego narażo-
ne są, zwłaszcza o tej porze roku, 
na niekorzystne działanie czynników 
atmosferycznych. Jak im pomóc?

OCHRONA
Po pierwsze, do prac domowych 
– sprzątania, prania, mycia naczyń 
– zakładaj lateksowe bądź winylowe 
rękawiczki, by zabezpieczyć skórę przed 
agresywnymi środkami chemicznymi 
zawartymi w detergentach. 

Zanim zaczniesz szukać wymówek 
typu: „Przeszkadzają mi, nie czuję, 
co robię”, pomyśl o lekarzach. Jeśli sto-
matolog może w rękawiczkach leczyć 
ząb kanałowo, a chirurg operować, 
to znaczy, że ty też możesz się do nich 
przyzwyczaić. Pamiętaj jeszcze, by zimą 
nie wychodzić na dwór tuż po zamo-
czeniu rąk, bo doprowadzisz do ich 

podrażnienia. Odczekaj parę minut, 
nałóż krem, a potem rękawiczki. 

Po drugie, kremowanie dłoni w cią-
gu całego dnia, w tym zawsze po kon-
takcie z wodą, powinno już wejść 
ci w nawyk. Najlepiej miej kilka tubek 
– jedną postaw w kuchni, drugą 
w łazience, trzecią w sypialni, a czwar-
tą zabierz do pracy. 

Zdrowej skórze posłuży każdy pre-
parat, bez względu na skład. Podrażnio-
na lub alergiczna – wymaga specjalnej 
pielęgnacji, czyli kosmetyków pozba-
wionych konserwantów, sztucznych  

RĘKAWICZKI ORAZ ODPOWIEDNIE KREMY 
NA NOC I PRZED WYJŚCIEM Z DOMU  

TO MINIMUM ZIMOWEJ PIELĘGNACJI DŁONI. 
A GDZIE RESZTA?
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my z proteinami z mleka, ceramidy oraz 
silikony. Są to preparaty o nieco cięż-
szej konsystencji, więc ich część od razu 
się wchłania, a część pozostaje na 
powierzchni, tworząc dodatkowe zabez-
pieczenie. Producenci często nazywają 
je „niewidzialnymi rękawiczkami”. 

Oprócz codziennego stosowania 
kosmetyku regenerującego od czasu 
do czasu zaaplikuj sobie całonocną 
kurację o podobnym działaniu. Nałóż 
maskę do rąk lub choćby posmaruj je 
obficie tłustym kremem, a potem włóż 
cienkie bawełniane rękawiczki. Wysu-
szone dłonie wchłoną przez ten czas 
nawet bardzo grubą warstwę prepara-
tu, a rano będą wyraźnie gładsze.

KOSMETYCZKA
Codzienną pielęgnację o tej porze roku 
warto wspomóc profesjonalnymi zabie-
gami, które regenerują i nawilżają 
naskórek. Pomagają też wygładzić 
zmarszczki, usunąć przebarwienia 
i złagodzić podrażnienia po drobnych 
odmrożeniach. Dobrym wyborem jest 
choćby popularna kąpiel parafinowa, 
która wzmacnia i uelastycznia skórę, 
dzięki czemu staje się ona mniej podat-
na na wszelkie uszkodzenia. 

Do odmładzania dłoni stosuje się 
natomiast peelingi chemiczne, zastrzy-
ki z kwasu hialuronowego oraz fale 
radiowe napinające naskórek.

Zimą możesz pomyśleć również 
o usunięciu plam przebarwieniowych, 
nazywanych często „plamami starości”. 
Niektóre osoby mają do nich wyraźną 
skłonność, choć głównym czynnikiem 
przyspieszającym powstawanie zmian 
jest promieniowanie ultrafioletowe.
Podstawę pielęgnacji takich dłoni 
stanowią kremy ze składnikami 
wybielającymi, ale na ogół trzeba 
wspomóc je peelingiem chemicznym 
lub zabiegiem laserowym. 

barwników, aromatów i dodatków zio-
łowych, które mogłyby wywołać dodat-
kowe podrażnienie. 

Po trzecie, przed wyjściem z domu 
w wietrzny, chłodny czy mroźny dzień 
smaruj dłonie kremem odżywczym i otu-
laj ciepłymi rękawiczkami. Najlepiej skó-
rzanymi, z cienką wełnianą wyściółką, 
bo dobrze trzymają ciepło. 

O wkładaniu ich przypominaj też naj-
młodszym domownikom, bo problemy 
w wieku dorosłym są często efektem lek-
kich odmrożeń powstałych w dzieciń-
stwie. Po zetknięciu z zimnem ręce od razu 
stają się wtedy czerwone.

NAWILŻANIE
Wybór właściwego kremu nie jest tak 
trudny jak w przypadku kosmetyków 
do twarzy. Zdecydowana większość 
preparatów ma dość podobny skład, 
różnią się głównie ceną. Najczęstszym 
składnikiem jest gliceryna, która wią-
że wodę w naskórku i zapobiega jego 
wysuszaniu, chroniąc naturalny płaszcz 
hydrolipidowy, lub mocznik mający 
właściwości nawilżające. 

Dodatkowo w składzie możesz zna-
leźć m.in. alantoinę, która przyspiesza 
regenerację naskórka, elastynę – odpo-
wiedzialną za jego napięcie oraz wita-
miny: A będzie wspomagała odnowę 
skóry, E – zapobiegała jej starzeniu się, 
K – wzmacniała naczynia krwionośne, 
C – rozjaśniała przebarwienia. 

W niektórych kremach znajdziesz 
również wyciągi roślinne: z aloesu 
– podtrzymujące napięcie, cytryny 
– wybielające czy rumianku – kojące. 

REGENERACJA
Produkty mające nie tylko nawilżyć, 
ale i zregenerować dłonie zawierają ole-
je roślinne: arganowy, jojoba lub masło 
shea. Dobrym wzmocnieniem natural-
nej ochrony są lekko natłuszczające kre-

Chroń swoją
dłoń, madame

⏋ Oprócz 
codziennej 
pielęgnacji stosuj 
też regularnie 
całonocną kurację 
regeneracyjną 
na dłonie.
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Zimowej pielęgnacji wymagają też usta.  
Ich skóra nie ma gruczołów łojowych, a więc 
jest niezabezpieczona warstwą sebum. Kiedy 
oblizujesz je w chłodny dzień, ślina zaraz 
z nich odparowuje, co powoduje odwodnienie. 

Spierzchnięte wargi prowokują z kolei 
odruch oblizywania i tak zaczyna się 
błędne koło wyszuszania. Na powstałe 

mikrouszkodzenia działają enzymy 
trawienne i kwasy zawarte w ślinie, 
powodując ból i szczypanie ust. 

Aby uniknąć pierzchnięcia, używaj sztyftów 
ochronnych przed wyjściem na dwór, 
a najlepiej także po jedzeniu i przed snem. 
Kosmetyki te nawilżają, chronią przed 
wysychaniem i wspierają odnowę naskórka.

POCAŁUNEK NA MROZIE
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POLECAMYPOLECAMY

PIELĘGNACJA DZIECKA URODZONEGO 
W ŚRODKU ZIMY NIE JEST WCALE TRUDNIEJSZA 
NIŻ W PRZYPADKU MALUCHA, KTÓRY 
PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT W CIEPŁEJ PORZE 
ROKU. JEST PO PROSTU INNA I WYMAGA 
PRZESTRZEGANIA ODMIENNYCH ZALECEŃ. 

noworodków
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N a początek garść ciepłych 
informacji dla rodziców. 
Rozwój płodowy malu-
cha witającego świat 
w czasie mrozów przy-

pada na najpiękniejsze i najbardziej 
przyjazne dla człowieka miesiące let-
nie. Menu przyszłej mamy jest wtedy 
różnorodne i bogate w świeże owoce 
i warzywa, a ryzyko złapania przezię-
bienia czy grypy – minimalne. 

Istnieje więc duże prawdopodobień-
stwo, że tak ważny okres ciąży mama 

przejdzie bez żadnej infekcji, nie wspo-
magając się lekami, a jej odżywianie 

będzie wzorowe pod względem war-
tościowych witamin. 

Jak pokazują badania, te profity 
przekładają się na przyszłą kondycję 
zdrowotną dziecka. Maluchy urodzo-
ne zimą są bowiem większe niż ich 
„letni” rówieśnicy, a w wieku doro-
słym rzadziej zapadają na choroby 
cywilizacyjne – cukrzycę czy nadci-
śnienie tętnicze. Rzadziej też mają 
problemy z nadwagą i otyłością. 

PIERWSZY SZOK 
     TERMICZNY
Obawiasz się, że noworodek może 
źle znosić chłody? Spokojnie. Czło-
wiek jest istotą stałocieplną, co ozna-
cza, że temperatura jego ciała nie 
zależy od otoczenia. Rządzi nią znaj-
dujący się w mózgu ośrodek termo-
regulacji, który działa już od czasu 
przyjścia maleństwa na świat. 

Dlatego nie musisz stwarzać mu 
cieplarnianych warunków, tak jak 
gdyby nadal znajdowało się w twoim 
brzuchu. Zadbaj jedynie o to, żeby 
temperatura otoczenia była stała 
i wynosiła 20–22 st. C. Nie dogrzewaj 
niepotrzebnie wnętrz, bo gdy w miesz-
kaniu jest zbyt gorąco, dochodzi do 
wysuszenia śluzówek nosa i gardła, 
więc dziecko jest wtedy bardziej podat-
ne na infekcje. 

Trzeba też systematycznie wietrzyć 
pokój, w którym stoi łóżeczko, aby 
ograniczyć ryzyko ataku wirusów. 
Oczywiście na ten czas przenoś małe-
go lokatora w inne miejsce.

● Pamiętaj, otwieraj okna trzy razy 
dziennie na około kwadrans. Ostatni 
raz zaplanuj wietrzenie przed poło-
żeniem dziecka spać. Zadbaj też, by 
powietrze miało odpowiednią wilgot-
ność. Używaj nawilżacza albo rozkła-
daj na kaloryferach mokre ręczniki 
lub pieluszki tetrowe.

PIERWSZE 
     UBRANKA
Jeśli temperatura w domu jest odpo-
wiednia, noworodek powinien być 
ubrany w koszulkę, kaftanik, śpiosz-
ki lub body, najlepiej bawełniane, 
i przykryty lekką kołderką albo 
kocykiem. 

Nie przesadzaj z wełnianymi kocy-
kami, puchowymi kołderkami i pola-
rowymi ubrankami – te akcesoria zare-
zerwuj na wyjście na dwór. Nie ma też 
potrzeby, by dla tak małego dziecka 
dzielić rzeczy na dzienne i nocne, 
wystarczy zmieniać zestawy.

● Pamiętaj, w domu nie wkładaj 
noworodkowi czapki. Możesz to zro-
bić ewentualnie na około pół godziny 

Skóra na piersiach czy 
brzuszku dziecka powinna 
być ciepła i sucha. Jeśli jest 
wilgotna, zdejmij mu jedną 
warstwę ubrania, a jeśli 
chłodna – włóż kolejną. 39
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Czas
zimowych

⏋ Maluchy 
urodzone zimą 
w wieku dorosłym 
rzadziej zapadają 
na choroby 
cywilizacyjne.

⏋  Wełniane kocyki, 
puchowe kołderki 
i polarowe rzeczy 
zarezerwuj 
tylko na wyjście 
na dwór.
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zaraz po kąpieli. Zrezygnuj też z wkłada-
nia mu rękawiczek, mimo że wydaje ci 
się, że jego rączki są chłodne. 

W twoim brzuchu maleństwo trzyma-
ło dłonie blisko twarzy i często uspoka-
jało się, ssając paluszki. Zakładając mu 
rękawiczki, blokujesz możliwość takie-
go zrelaksowania się. A do tego skazu-
jesz na dotykanie buzi przez barierę tka-
niny lub jej ssanie. Nieskrępowane niczym 
rączki umożliwią dziecku bezpośredni 
kontakt ze światem i twoją skórą.

PIERWSZE 
      WERANDOWANIE
Zimowy noworodek powinien stopniowo 
przyzwyczajać się do mroźnego powie-
trza. Zanim wyjdziecie na pierwszy spa-
cer, trzeba oswoić go z warunkami panu-

jącymi na zewnątrz. Temu właśnie służy 
werandowanie. Polega ono na stawianiu 
wózka z ubranym tak jak na dwór malu-
chem przy otwartym oknie lub na osło-
niętym przed wiatrem balkonie. 

Pierwszego dnia pozwól dziecku pood-
dychać świeżym powietrzem przez 
5–10 minut, a przez następne dni wydłu-
żaj czas o kilka minut, aż dojdziesz do 
około pół godziny. Wstrzymaj się z weran-
dowaniem, gdy temperatura na zewnątrz 
jest niższa niż -5 st. C lub wieje silny wiatr. 

● Pamiętaj, nic nie wzmacnia odpor-
ności maleństwa lepiej niż regularne prze-
bywanie na dworze. Po werandowaniu 
przystawiaj je do piersi – świeże powie-
trze na pewno zaostrzy jego apetyt, a cie-
pły pokarm rozgrzeje. 

PIERWSZY 
      SPACER 
Po kilku sesjach werandowania zaplanuj 
debiut noworodka na dworze. Odłóż to 
w czasie, jeśli temperatura na zewnątrz 
spadła poniżej -10 st. C, jest bardzo wietrz-
nie lub pada ulewny deszcz. 

Zastanawiasz się, jak ubrać dziecko? 
Najlepiej na cebulkę, bo powietrze mię-
dzy poszczególnymi warstwami stanowi 
dobrą izolację. Cieplej jednak niż ubrałaś 
się sama, bo ty będziesz chodzić, a ono 

leżeć. Włóż mu body, kaftanik i śpioszki, 
na to sweterek lub dresik, a na wierzch 
ciepły kombinezon. Obowiązkowe są też 
skarpetki, rękawiczki i czapka. 

Rączki i nóżki dodatkowo starannie 
przykryj kocem, bo dziecko prawie się nie 
rusza, a jego dłonie i stópki najszybciej 
ulegają mikroodmrożeniom. Na spodzie 
wózka połóż gruby kocyk, żeby malca nie 
podwiewało.

● Pamiętaj, wybierając się na spacer, 
najpierw przygotuj wózek, potem ubierz 
się sama, a na końcu zajmij się garderobą 
dziecka. Inaczej zdąży się zgrzać, a póź-
niejsze gwałtowne wychłodzenie może 
skończyć się przeziębieniem. 

Z tego samego powodu podczas wędró-
wek unikaj zakupów w nagrzanych wnę-
trzach, bo częste zmiany temperatury oto-
czenia sprzyjają infekcjom. 

PIERWSI 
      GOŚCIE
Sezon zimowy to czas wzmożonych prze-
ziębień i zachorowań na grypę. Ponieważ 
system odpornościowy noworodka nie 
jest jeszcze w pełni wykształcony, istnie-
je spore ryzyko, że nie poradzi sobie z ata-
kiem zarazków i zachoruje. 

U tak małych dzieci nawet banalna infek-
cja kataralna może, przy niesprzyjającym 
zbiegu okoliczności, doprowadzić do zapa-
lenia płuc. Trzeba więc zadbać, by w oto-
czeniu maleństwa nie przebywały osoby 
przeziębione. Dlatego, choć może nie będzie 
to zbyt eleganckie, przed planowaną wizy-
tą upewnij się, czy goście są zdrowi. 

Gdy wejdą do mieszkania, poproś, żeby 
umyli ręce ciepłą wodą z mydłem. Pod-
czas kaszlu czy kichania wirusy przeno-
szą się bowiem drogą kropelkową wraz 
z drobinkami śliny i osiadają zarówno na 
dłoniach, jak i sprzętach domowego użyt-
ku – klamkach, słuchawkach telefonów, 
pilotach itp. Poproś też gości, aby wstrzy-
mali się z całowaniem maluszka – na to 
jeszcze przyjdzie czas. 

● Pamiętaj, jak najdłużej karm dziec-
ko piersią. Przeciwciała zawarte w twoim 
pokarmie pomagają budować system odpor-
nościowy, który chroni jego organizm 
przed infekcjami.  

⏋ Wstrzymaj się 
z werandowaniem, 
noworodka, 
gdy temperatura 
na zewnątrz jest 
niższa niż -5 st. C.

⏋ Przeciwciała
 zawarte w pokarmie 
matki pomagają 
budować odporność 
maleństwa.

Werandowanie rozpocznij 
w trzecim tygodniu życia 

dziecka. Stopniowo
 wydłużaj ten czas 

do 20–30 minut dziennie.
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POLECAMYPOLECAMY

W dodatku, ponieważ dla młodych 
ludzi ważną rolę odgrywa akceptacja 
środowiska, łatwo zachwiać ich wiarą 
w siebie i poczuciem własnej wartości, 
gdy uznanie i przyjaźń mierzona jest 
tylko liczbą polubień w sieci. 

Aby zyskać zainteresowanie i akcep-
tację, dzieci i młodzież często przesuwają 
granice – estetyczne i etyczne, a to wcze-
śniej czy później skutkuje zagubieniem, 
niepewnością i spadkiem samooceny.

TACY JAK MY
Jak zatem rozsądnie wspierać dzieci i pod-
powiadać im mądre wybory? Przykład 
idzie z góry. Wiele zależy od nas – doro-
słych. Od tego, jakie mamy relacje w rodzi-
nie, jak spędzamy wolny czas, czy 
poświęcamy sobie dużo uwagi. 

Prosty przykład: siadanie do wspól-
nych posiłków. Od zawsze stół był miej-
scem integracji domowników, a obiad 
czy kolacja czasem na rozmowę o tym, 
co się wydarzyło w ciągu dnia, co kto 
widział czy przeżył. 

Otacza nas morze zdarzeń i informa-
cji. Nie przeczytamy i nie obejrzymy 
wszystkiego, ale każdy z nas interesuje 
się czymś innym. Można się tym dzie-
lić, wymieniać opinie. Dla rodziców jest 
to także sposób na poznawanie pocie-
chy, i to bez zadawania nudnych pytań 
typu: „Co dzisiaj było w szkole?”. 

ZŁOTY ŚRODEK
Dziś dla dzieci większą karą niż zakaz 
wyjścia z domu lub kontaktów z rówie-
śnikami jest zabranie telefonu. Zanim 
jednak to zrobimy, spróbujmy nie dopu-
ścić do sytuacji konfliktowej. 

Jak? Konsekwencją, dobrymi zasada-
mi, cierpliwością – będącą najczęściej 
ostatnią rzeczą, na którą mamy ochotę 
pod koniec dnia. Potraktujmy to jednak 
jako inwestycję w przyszłość, spokój całej 
rodziny i wspólnie spróbujmy ustalić 
zasady obowiązujące w domu. 

Konieczna będzie rzeczowa, spokoj-
na rozmowa: wyjaśnienie dziecku, co nam 
przeszkadza w zbyt intensywnym korzy-
staniu ze smartfonu, i wysłuchanie, co 
jemu przeszkadza w naszych zakazach. 
Bo wtedy być może usłyszymy, że to my 
nie wypuszczamy telefonu z ręki i po 
powrocie do domu zdawkowo rzucamy 
przez ramię: „Umyj ręce”, „Kolacja”, 
„Odrobiłeś lekcje?”. 

Warto ustalić, że kiedy siadamy do 
stołu, to wszyscy odkładają telefony. 
W ten sposób uczymy najmłodszych 
domowników reguł dobrego zachowa-
nia, ale także wzmacniamy rodzinne 
relacje. Krok po kroku wprowadzajmy 
kolejne zasady. Na przykład wspólny spa-

cer raz w tygodniu bez telefonów lub wyj-
ście raz w miesiącu do kina, teatru czy 
w inne ciekawe miejsce. Warto pokazać 
młodemu pokoleniu, że wokół nas dzie-
je się mnóstwo ciekawych rzeczy i moż-
na z tego korzystać, jeśli tylko podniesie 
się głowę znad ekranu telefonu. 

JAK UMOWA, TO UMOWA
Trzeba też stawiać dzieciom granice, 
tłumaczyć, że czegoś nie akceptujemy. 
To nie kara, lecz pomoc. Młodzi ludzie 
potrzebują jasnego określenia – co mogą, 
a czego im nie wolno. Czują się bezpiecz-
niej, gdy mają jakiś punkt odniesienia. 
Często im tego brakuje, bo ich doświad-
czenie życiowe jest niewielkie i nie potra-
fią przewidywać konsekwencji niektó-
rych swoich zachowań.

Pomocne są też aplikacje kontrolne 
na telefonach rodzica i dziecka. Można 
wtedy monitorować zarówno czas, któ-
ry pociecha spędza w internecie, jak i por-
tale, które odwiedza. Wiąże się to z moż-
liwością wyłączania dostępu do sieci 
i konkretnych stron. Jednak przed insta-
lacją takiej aplikacji warto powiedzieć, 
dlaczego to robimy i kiedy będziemy sto-
sować ograniczenia. 

Ustalmy też kodeks postępowania 
dotyczący czasu korzystania ze smartfonu, 
informowania dorosłych o przykrych 
czy wulgarnych komentarzach, niepoda-
wania nieznajomym danych osobowych, 
nieużywania pewnych słów oraz nieścią-
gania filmów czy aplikacji bez zgody 
rodziców. Zaufanie i zawarcie takiej umo-
wy z dzieckiem przynosi lepsze efekty 
niż permanentna kontrola. 

ANI ZAKAZ SPOTKAŃ Z KOLEGAMI, 
ANI WSTRZYMANIE KIESZONKOWEGO 

NIE SĄ DZIŚ DLA DZIECKA NAJGORSZĄ KARĄ. 
JEST NIĄ ZAKAZ UŻYWANIA SMARTFONU.

ną trenerką fitness, wyjść w plener, żeby 
robić i katalogować zdjęcia, a przy oka-
zji nie zgubią się, jeśli mają zainstalowa-
ną aplikację Google Maps. 

GRANICE ROZSĄDKU
Problem zaczyna się wtedy, gdy mło-
dy człowiek uznaje świat wirtualny za 
bardziej interesujący niż rzeczywistość. 
Kiedy wystarczają mu kontakty z rówie-
śnikami poprzez Facebook, a te realne 
nie budzą w nim takich emocji. 

Niepokojące są też: kompulsywne 
sprawdzanie nowych wiadomości i licz-
by lajków pod opublikowanym postem 
czy próba przeczytania wszystkich new-
sów, które zamieścili znajomi. Para-
doksalnie, mając kontakt z setką ludzi, 
można się czuć bardzo samotnym. 

P
ojawienie się telefonu z dostę-
pem do internetu zmieniło 
nasze życie. Smartfon budzi 
nas do pracy, podaje godzinę, 
pogodę i newsy, podpowiada, 

jak dojechać w nowe miejsce, odtwarza 
muzykę i filmy, pozwala śledzić wpisy 
i fotki w mediach społecznościowych. 

Dla dzieci korzystanie z takiego sprzę-
tu jest jeszcze bardziej naturalne niż dla 
dorosłych. Umożliwia im funkcjonowa-
nie w środowisku i poznawanie świata 
na skalę, jakiej dotychczas nie było.

ZAWSZE POD RĘKĄ 
Smartfon sam w sobie – tak jak używ-
ki – nie jest ani dobry, ani zły. Wszyst-
ko zależy od sposobu i intensywności 
jego wykorzystania oraz proporcji pomię-
dzy życiem realnym a tym prowadzo-
nym w sieci. Dlatego całkowity zakaz 
korzystania z takiego sprzętu nie ma 
dzisiaj większego sensu. 

Posługiwanie się nim stanowi dla 
dziecka niewątpliwą pomoc w odrabia-
niu lekcji, uzyskiwaniu szybkich odpo-
wiedzi i ciekawych informacji z różnych 
dziedzin życia. Więcej, może też mobli-
zować do tak potrzebnej młodym ludziom 
aktywności ruchowej: nastolatki mogą 
realizować plany treningowe z popular-
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Więcej 
niż gadżet

⏋ Problem zaczyna 
się wtedy, gdy 
dziecko uznaje, 
że wirtualny świat 
jest ciekawszy 
niż rzeczywistość.
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kierują nas... kręgosłup i stawy

WYJAZD DO WÓD TO 
SZANSA NA ODZYSKANIE 
WIĘKSZEJ SPRAWNOŚCI 
I ZDROWIA. JEST 
W CZYM WYBIERAĆ, 
BO W POLSCE STATUS 
UZDROWISKA MA 
PONAD CZTERDZIEŚCI 
MIEJSCOWOŚCI. TYM 
RAZEM PREZENTUJEMY 
CZĘŚĆ TYCH, KTÓRE 
SPECJALIZUJĄ SIĘ 
W LECZENIU 
KRĘGOSŁUPA, KOŚCI 
ORAZ STAWÓW.

C
horoby ortopedyczno-urazowe 
i reumatologiczne bardzo kom-
plikują życie, bo dotyczą 
naszych codziennych ograni-
czeń. Szacuje się, że nawet 

30–40 proc. mieszkańców Europy ma 
dolegliwości związane z narządem ruchu, 
a Polska z pewnością nie jest tu wyjątkiem. 
Leczenie sanatoryjne może przynieść 
znaczną poprawę sprawności i samo- 
poczucia. Dokąd warto się wybrać?

WYSOWA-ZDRÓJ
W tym beskidzkim ośrodu znajdą pomoc 
pacjenci leczący się na choroby ortopedycz-
no-urazowe i reumatologiczne oraz oste-

SZCZAWNICA 
Kompleks sanatoryjny tworzą m.in. stare wille.

CIEPLICE-ZDRÓJ
Królowa Marysieńka z licznym dworem bawiła w tutejszym uzdrowisku w 1687 roku.G
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Gdy do uzdrowiska
roporozę. Oprócz wód mineralnych cze-
kają tu na nich m.in. zabiegi balneoterapii, 
hydroterapii i elektroterapii, a także masa-
że i krioterapia. Cisza, spokój, górskie 
powietrze i możliwość wypadu na pobli-
ską Słowację to dodatkowe atrakcje.

CIEPLICE-ZDRÓJ
Mogą poszczycić się mianem najgorętsze-
go polskiego uzdrowiska, bo tutejsze solan-
ki jako jedyne w kraju dochodzą do 90 st. C. 
Wykorzystywane są m.in. w leczeniu cho-
rób reumatologicznych, ortopedycznych, 
neurologicznych i osteoporozy. 

Zakład przyrodoleczniczy i pawilony dla 
kuracjuszy mieszczą się w jednym z najład-
niejszych parków na Dolnym Śląsku.

AUGUSTÓW
Wodna stolica północno-wschodniej Pol-
ski ma pełnoprawny status uzdrowiska 
od 1993 roku, ale jej lecznicze działanie  

było znane już w okresie międzywojen-
nym. Wielkim atutem jest tu mikrokli-
mat, który miasto zawdzięcza pobliskim 
jeziorom i rozległej puszczy. 

W sanatoriach do dyspozycji kuracju-
szy są m.in. borowinoterapia (torf lecz-
niczy zmieszany z wodą i ogrzany 
do temperatury powyżej 40 st. C), a tak-
że kąpiel perełkowa, jonoforeza oraz krio-
terapia ogólnoustrojowa.

CIECHOCINEK
Dywany kwiatowe to jedynie dodatek 
do bogatej infrastruktury i programu lecz-
niczego tego miasta-ogrodu. Tutejsze tęż-
nie to unikatowa, największa w Europie 
konstrukcja drewniana do odparowywa-
nia wody z solanki. Jej łączna długość wyno-
si ponad 1700 metrów. 

Ośrodek słynie z bogatych złóż solanek, 
które dzięki związkom wapnia, magnezu, 
żelaza i innych mikroelementów mają  

 Polskie uzdrowiska oferują 
leczenie i rehabilitację 
w zakresie takich schorzeń 
i problemów zdrowotnych jak:

 ✓ dna moczanowa,
 ✓ osteoporoza,
 ✓ rwa kulszowa,
 ✓ zapalenie stawów,
 ✓ zwyrodnienie stawów i kości,
 ✓ dyskopatia,
 ✓  wady wrodzone układu kostno-

-stawowego,
 ✓ zwyrodnienia kręgosłupa,
 ✓ rehabilitacja pooperacyjna.

PO CO DO WÓD?

WYSOWA-ZDRÓJ
Do Pijalni Wód 
Mineralnych warto 
wybrać się także 
na organizowane 
tutaj imprezy 
kulturalne. 

CIECHOCINEK
Zabytkowa cerkiew w stylu zauralskim jest 
jedynym tego typu obiektem w Europie.

AUGUSTÓW
Spokój i bliskość przyrody 
stanowią wielki atut tego ośrodka.



znakomite właściwości zdrowotne. Funk-
cjonuje tutaj kilkadziesiąt sanatoriów oraz 
wiele gabinetów odnowy biologicznej, masa-
żu i rehabilitacji. 

KAMIEŃ POMORSKI
Ośrodek na Pobrzeżu Szczecińskim wypo-
sażony w nowoczesne urządzenia wspo-
magające rehabilitację pacjentów z dys-
funkcjami narządu ruchu. Dysponuje 
basenem solankowym i częścią SPA. 

Oprócz zabiegów najnowszej generacji 
dostępne są też tradycyjne metody przy-
wracania sprawności, takie jak borowiny, 
solanki i zabiegi przyrodolecznicze. Moż-
na też skorzystać z zaawansowanego lecze-
nia stomatologicznego.

BUSKO-ZDRÓJ
W tym znanym ośrodku na Ponidziu lecze-
nie jest prowadzone od roku 1928. W okre-
sie międzywojennym miasto było już dobrze 
znane, a w 1966 roku otrzymało tytuł naj-
ładniejszego polskiego uzdrowiska. 

Korzysta się tutaj z wód jodkowo-brom-
kowych, siarczkowych oraz borowin. 
Busko-Zdrój słynie głównie z terapii scho-
rzeń reumatycznych, neurologicznych 
i ortopedycznych. Mieści się w nim kilk-
naście obiektów sanatoryjnych, a rocznie 
wykonuje ponad półtora miliona zabie-
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KAMIEŃ POMORSKI
Kilka kilometrów od 
uzdrowiska rozciąga się 
brzeg Bałtyku.

W zakresie leczenia uzdrowiskowego 
świadczenia są realizowane w warunkach 
stacjonarnych lub ambulatoryjnych. 
Koszty zależą od rodzaju pobytu. 

Szpital uzdrowiskowy – 21 dni, 
bezpłatnie, w ramach zwolnienia 
lekarskiego. Pobyt dziecka – 27 dni.

Sanatorium uzdrowiskowe – 21 dni, 
częściowo odpłatnie (patrz: ramka).

Szpital uzdrowiskowy, pobyt na 
rehabilitacji uzdrowiskowej – 28 dni, 
bezpłatnie, w ramach zwolnienia 
lekarskiego.

Sanatorium uzdrowiskowe, pobyt 
na rehabilitacji uzdrowiskowej – 28 dni, 
częściowo odpłatnie.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne 
dorosłych i dzieci trwa 6–18 dni. Pacjent 
płaci za zakwaterowanie i wyżywienie, 
natomiast NFZ – za zabiegi.

Uwaga: NFZ nie organizuje podróży 
do sanatorium ani nie opłaca jej. 
Nie ponosi również kosztów:

✓  przejazdu na leczenie uzdrowiskowe 
i z powrotem,

✓ pobytu opiekuna, 

✓  częściowej odpłatności 
za wyżywienie i zakwaterowanie 
w sanatoriach uzdrowiskowych, 

✓  wyżywienia i zakwaterowania 
podczas leczenia ambulatoryjnego, 

✓ dodatkowych opłat, np. klimatycznych,
✓  zabiegów niezwiązanych z chorobą, 

która jest powodem skierowania.
Odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie 
w sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą: 
✓  dzieci i młodzież do 18 lat, a jeżeli kształcą 

się dalej – do ukończenia 26 lat,
✓  dzieci niepełnosprawne w znacznym 

stopniu – bez ograniczenia wieku,
✓ dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

NA JAK DŁUGO I ZA ILE?

gów. Dzielnica uzdrowiskowa znajduje się 
w południowej części miasta, w pobliżu 
rozległego parku zdrojowego.

 
 SOLEC-ZDRÓJ
Uzdrowisko znajduje się w malowniczym 
regionie województwa świętokrzyskiego. 
Jego najcenniejszym bogactwem i podsta-
wą kuracji jest lecznicza woda siarczkowa, 
jedna z najlepszych w Polsce i Europie.

Ośrodek specjalizuje się m.in. w terapii 
chorób zwyrodnieniowych, reumatycz-
nych i gośćcowych oraz leczeniu zesztyw-
niającego zapalenia stawów, stanów poura-
zowych, dyskopatii i osteoporozy.

SZCZAWNICA
Leży u stóp góry Bryjarki, w sąsiedztwie 
Pienińskiego Parku Narodowego, w doli-
nie Grajcarka – dopływu Dunajca. 

Miasto oferuje leczenie balneologiczne 
w schorzeniach układu ruchu, szczególnie 
w zespołach bólowych kręgosłupa i cho-
rób reumatycznych. Do dyspozycji gości 
są liczne zabiegi, w tym kąpiele mineralne 
i perełkowe, okłady parafinowe i borowi-
nowe oraz masaże i krioterapia. Wody 

szczawnickie wskazane są m.in. w lecze-
niu osteoporozy.

Obiekty sanatoryjne wznoszą się na zbo-
czach górskiego wąwozu, co zapewnia pięk-
ne otoczenie i czyste powietrze.

POLANICA-ZDRÓJ
Renomowane sudeckie uzdrowisko o boga-
tej infrastrukturze. Działa tu kilka sana-
toriów, zakład przyrodoleczniczy i pijal-
nia wód mineralnych. Polanica specjalizuje 
się w leczeniu m.in. chorób ortopedycz-
no-urazowych i reumatologicznych. 

Istnieje tu także atrakcyjna oferta kul-
turalna, sportowo-rekreacyjna i turystycz-
na, w tym teatr zdrojowy, termy, szlaki 
rowerowe i letni tor saneczkowy. 

Zakwaterowanie i wyżywienie 
w sanatorium uzdrowiskowym jest 
odpłatne. Wysokość opłaty za 
turnusy trwające 21 oraz 28 dni 
zależy od standardu pokoju. 

Więcej szczegółowych 
informacji można znaleźć 
w internecie, wpisując hasło 
„Odpłatność za pobyt w sanatorium 
– Ministerstwo Zdrowia”.

VADEMECUM 
KURACJUSZA

POLANICA-ZDRÓJ
W położonym w centrum miasta kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP odbywają się 
międzynarodowe koncerty muzyki 
organowej i kameralnej.



NAJPIĘKNIEJSZE W ROKU 
– RODZINNE, CIEPŁE, 
PACHNĄCE ŚWIĘTA. 
MOGĄ BYĆ TAKŻE ZDROWE 
I SMACZNE – NAWET 
DLA OSÓB NA DIECIE 
BEZ MLEKA, CUKRU, JAJEK 
CZY GLUTENU. POLECAMY!

Świąteczna komosa

SKŁADNIKI:  
✚ 375 ml wody 

✚ 1/3 szklanki miodu lipowego
✚ 90 g komosy ryżowej

✚ 75 g rodzynek sułtańskich 
✚ 75 g orzechów włoskich

✚ 50 g migdałów
✚ 4 łyżki mleka kokosowego

✚ 4 łyżki maku 
✚ 8 daktyli

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
Komosę gotuj w wodzie na małym ogniu około 
20 minut. Migdały sparz i usuń z nich skórkę. 

Orzechy, migdały i daktyle drobno posiekaj. 
Rodzynki zalej wrzątkiem i po kilku minutach 

odsącz. Pod koniec gotowania dolej do komosy 
mleko kokosowe. Po ugotowaniu zdejmij 
z ognia. Dorzuć bakalie oraz miód i mak. 

Całość dokładnie wymieszaj.  
Deser może zastąpić kutię. Nie zawiera mleka 

krowiego, glutenu, cukru i jajek.

Piernik ze śliwkami

SKŁADNIKI:  
✚ 140 g mąki gryczanej 
✚ 1/3 szklanki miodu wielokwiatowego
✚  100 g suszonych śliwek
✚ 1 średnia cukinia
✚ 4 łyżki oleju kokosowego
✚ 2 łyżki przyprawy do piernika 
✚ 1 łyżka octu
✚ 3 łyżeczki kakao
✚ 1 łyżeczka sody oczyszczonej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
Cukinię obierz i zetrzyj na drobnej 
tarce. Śliwki pokrój. Przesianą 
mąkę połącz w misce z pozostałymi 
składnikami. Na końcu dolej ocet 
i wymieszaj. Ciasto przelej do formy 
posmarowanej olejem kokosowym 
i piecz w temperaturze 200 st. C 
około 25 minut. Nie zawiera mleka 
krowiego, glutenu, cukru i jajek.
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Słodkie Boże 
Narodzenie 



Szałwiowiec

SKŁADNIKI:  
✚ po 100 g mąki pszennej i orkiszowej
✚ 60 ml letniego mleka ✚ 50 g masła
✚ 15 g drożdży ✚ 2 łyżki miodu
✚ szczypta soli ✚ mąka do podsypywania
NADZIENIE:
✚ 100 g szałwii hiszpańskiej (nasiona chia)
✚  1/3 szklanki letniego mleka ✚ 80 g miodu 
✚ 40 g rodzynek ✚ 20 g orzechów włoskich
✚  2 białka ✚ 3 łyżeczki mielonych migdałów
✚ 1/2 łyżeczki cynamonu
✚ skórka otarta z 1/4 pomarańczy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Drożdże rozpuść w mleku z miodem. 
Dodaj masło, obie mąki i sól. Wyrób 
ciasto i odstaw do wyrośnięcia. Chia 
zalej mlekiem z miodem. Dodaj bakalie 
i pianę z białek. Wyrośnięte ciasto 
zagnieć i rozwałkuj. Ułóż nadzienie 
i zawiń jak makowiec. Piecz ok. 40 minut 
w 190 st. C. Nie zawiera cukru i jajek.

Bułeczki 
Świętego Mikołaja 

SKŁADNIKI: 
✚ 350 g mąki orkiszowej

✚ 125 ml mleka kokosowego  
✚ 80 g miodu wielokwiatowego  

✚ 40 g oleju kokosowego 
✚ 7 g świeżych drożdży ✚ szczypta soli
✚ mąka orkiszowa do podsypywania

NADZIENIE: 
✚ 100 g rodzynek ✚ 50 g orzechów 

włoskich ✚ 2 średnie banany  
✚ 2 łyżki oleju kokosowego ✚ 2 łyżki 

miodu ✚ 1/2 łyżeczki cynamonu
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
Drożdże rozpuść w ciepłym mleku 

z miodem. Dodaj mąkę, olej, sól 
i zagnieć ciasto. Przykryj ściereczką 
i odstaw na 1,5 godziny, by wyrosło. 

Banany pokrój, orzechy posiekaj. 
Na patelni na małym gazie podgrzej 

2 łyżki oleju. Dodaj miód, banany, 
orzechy i rodzynki. Smaż około 5 minut, 

mieszając. Na koniec dodaj cynamon. 
Wyrośnięte ciasto zagnieć i podziel 

na 12 części. Każdą rozwałkuj i nałóż 
na środek łyżkę masy bananowej. 
Zawiń z obu stron i ułóż na blasze 

wyścielonej papierem do pieczenia. 
Przykryj i odstaw do wyrośnięcia 

na 30 minut. Piecz w temperaturze 
180 st. C około 20 minut. Nie zawiera 

cukru, mleka krowiego i jajek.
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Przepisy pochodzą z książki  
Moniki Mrozowskiej  

„Słodko, zdrowo, świątecznie”

Już w sprzedaży!



Odkrywanie 
tajemnic 
ROZPOZNAJEMY ICH TWARZE I NAZWISKA, 
PODZIWIAMY TALENT, ALE BARDZO RZADKO  
ZASTANAWIAMY SIĘ, JACY SĄ PRYWATNIE.  

MAGDALENA MAŁECKA-WIPPICH  

Anna Seniuk. Nietypowa baba jestem
Znana z powściągliwości aktorka w odważnej rozmowie z córką, szczerze mówi 
o swoich pasjach, drodze do kariery, miłości, życiu prywatnym, samotnej walce 
z chorobą. W wywiadzie rzece Anna Seniuk wyznaje, dlaczego zwymyślała komisję 
egzaminacyjną krakowskiej szkoły teatralnej. Zdradza, jak została seksbombą 
czasów szarego PRL-u, jaką cenę zapłaciła za rezygnację z roli Jagny w ekranizacji 
„Chłopów” Reymonta i kiedy zaczęła spełniać swoje marzenia.    

Wydawnictwo: Znak Literanova

D laczego lubimy czytać biografie? 
Ponieważ to nie fikcja literacka, 
ale prawdziwe życie przeniesio-

ne na papier. Bo są skarbnicą informa-
cji o ludziach, których warto znać 
i o których warto rozmawiać. Przede 
wszystkim jednak biografie to niezwy-

kłe podróże w czasie oraz szansa na 
odkrycie tajemnic kogoś, kogo podzi-
wiamy. Wtedy uświadamiamy sobie, 
że sława nie chroni przed chorobą, 
a uwielbienie tłumu fanek nie leczy 
z kompleksów. Bo gwiazdy to też ludzie, 
o czym często zapominamy.                          
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TOMASZ MIŁKOWSKI

Seksmisja  
i inne moje misje
Olgierd Łukaszewicz, znakomity 
aktor teatralny i filmowy, zabiera 
czytelnika w podróż przez swoje 
życie. W dzieciństwie nazywano 
go Marysieńką, bo – jak tłumaczy: 
„w rodzinie było zapotrzebowanie 
na dziewczynkę”.  
Dla milionów widzów na zawsze 
pozostanie Albercikiem 
z „Seksmisji” Juliusza 
Machulskiego. Książka bogato 
ilustrowana zdjęciami. 

MARIOLA PRYZWAN

Wymyśliłam Cię. 
Irena Jarocka  
we wspomnieniach 
Zmarłą w 2012 r. piosenkarkę 
wspomina sto osób, m.in. bracia 
Henryk i Waldemar Jaroccy 
oraz córka Monika Sobolewska. 
Opowiadają o jej trudnym 
dzieciństwie, pobycie we Francji 
i karierze w Polsce. A także 
o uwielbieniu publiczności, 
latach spędzonych w Stanach 
Zjednoczonych oraz działalności 
charytatywnej.   

DOROTA KARAŚ

Cybulski.  
Podwójne salto
Biografia największego 
gwiazdora filmowego PRL-u. 
„Polski James Dean”, kultowy 
Maciek Chełmicki w „Popiele 
i diamencie” – takiego Zbyszka 
Cybulskiego znają niemal 
wszyscy w naszym kraju.  
Tylko nieliczni poznali jego drugie 
oblicze: chłopaka z nerwicą 
natręctw i kompleksami na 
punkcie swojej sylwetki, z marną 
dykcją i kiepską pamięcią. 

ELŻBIETA BANIEWICZ

Dżanus.  
Dramatyczne 
przypadki Janusza 
Głowackiego
Pełna zwrotów akcji opowieść 
o losach pisarza, którego stan 
wojenny zastał w Londynie 
i który postanowił nie wracać do 
ojczyzny. Zamieszkał w Nowym 
Jorku. Najpierw klepał biedę 
i walczył z przeciwnościami losu, 
potem stał się amerykańskim 
pisarzem tłumaczonym 
na kilkadziesiąt języków.
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• człowiek chory, wycieńczony psychicznie i fizycznie • odbierał porody, położnik • piłkarska centra lub
wtórne ognisko chorobowe • ksiądz Robak częstował nią szlachtę - i wszyscy kichali • tkanka do
transfuzji • chroniony obszar przyrodniczy • chirurg wojskowy bez wykształcenia lekarskiego • owoc
południowy z pióropuszem • list żelazny, dokument zapewniający bezpieczeństwo • króluje na pchlim
targu • igły w nim nie warto szukać • potężny, sękaty kij • żarłoczność, chorobliwe zwiększenie
apetytu, tzw. wilczy głód • dodaje aromatu świątecznym wypiekom • lekarz, specjalista chorób wieku
starczego • �… mil do nieba”, tytuł filmu polskiego • nauka o budowie organizmu człowieka • alejka
nad brzegiem morza • gruczoł trawienny położony między dwunastnicą a śledzioną, wytwarza insulinę
• grzyby rosnące pod ziemią • roślina zielna na azulan • higroskopijna na ranie • ciasto lub wyrób
wędliniarski • naruszenie porządku publicznego, wybryk • obwarzanek w kształcie ósemki
• elektryczne lub grawitacyjne • �Za młodzi, za …” Ryszarda Rynkowskiego • choroba polegająca na
odkładaniu się złogów soli mineralnych • lek z aptecznej półki, polecała ją Goździkowa • budowla
ogrodowa o ażurowych ścianach • niewielki zarost po bokach twarzy • … Czarny z Garbowa, polski
rycerz �bez skazy i zmazy”, wzór cnót rycerskich • współpracuje ze stomatologiem • okres rybich
godów • przywracanie zdrowia choremu, kuracja • na oku - operowana, na Nilu - podziwiana
• australijskie zarośla • pobiera nauki w szkole wojskowej • biała plamka na rogówce oka • domek na
letnie wypady

JOLKA
W diagramie ujawniono wszystkie litery T. Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.

Zapraszamy do zabawy z popularną krzyżówką typu Jolka. Pod diagramem podane 
są określenia. Trudność polega na tym, że trzeba odgadnąć położenie wpisywanych 
haseł. Wytęż umysł i baw się dobrze!
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