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R usza sezon urlopowy, dlatego tematem 
numeru najnowszego „Sezonu na Zdro-
wie” uczyniliśmy sztukę odpoczynku  

–  niby tak prostą, a jednak nie do końca. Zdradzi-
my, jak znaleźć wytchnienie i czerpać radość z życia. 
W tym wydaniu znajdziecie nie tylko mnóstwo 
praktycznych porad, lecz także dużo miłości 
– zarówno tej psychicznej, jak i fizycznej. 
O chemii miłości przeczytacie w rubryce Psycho-
logia. Może w końcu znajdziecie odpowiedź na pyta-
nie, które zadawał sobie Marek Grechuta: Czy to jest 
przyjaźń, czy to jest kochanie?
Szczególnej uwadze polecam artykuł poświęco-
ny antykoncepcji. Na szczęście dzisiaj kobiety nie 
muszą łykać kijanek. Mogą zabezpieczać się z gło-
wą. A skoro o mądrości mowa... Zajrzyjcie koniecz-
nie na stronę 14 i przeczytajcie o jednym z waż-
niejszych narządów naszych ciał – o jelitach.  
Kto by pomyślał, że tyle od nich zależy. 
Miłego czytania!

Redaktor Naczelna 

DRoDzy
czytelnicy!

Spis treści 
/ czerwiec lipiec sierpień

Wydawca magazynu SEZON NA ZDROWIE niekoniecznie podziela poglądy współpracowników pisma. Wydaw-
ca magazynu SEZON NA ZDROWIE nie ponosi odpowiedzialności za niezamówione rękopisy i zdjęcia oraz 
zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych teksów. Zezwala się na cytowanie treści 
magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść 
reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane w magazynie SEZON NA ZDROWIE nie stanowią 
oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty 
promocyjne obowiązują na warunkach w nich wskazanych, w szczególności wyłącznie w okresie trwania 
promocji lub do wyczerpania asortymentu. Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zlecenio-
dawcy. * – rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** – średnia cena rynkowa
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Ż eby faktycznie się zregenerować, trzeba naj-
pierw porządnie poczuć zmęczenie. Dać sobie 
szansę na takie odczucie. Zdać sobie sprawę, 
że odpoczynek jest nam naprawdę potrzebny. 
To na początek.

O 180 stOpni
– Moje życie nie jest zbyt ekscytujące – przyznaje 38-let-
nia Małgosia, nauczycielka niemieckiego. – Mieszkam 
sama. Popołudniami uczę obcokrajowców języka polskie-
go, a w weekendy robię tłumaczenia. Dzięki certyfikatowi 
tłumacza przysięgłego mam sporo zleceń – dodaje.
Pozostały czas Małgosia przeznacza na wizyty u rodzi-
ców, którzy mieszkają pod miastem. Są już w podeszłym 
wieku i coraz częściej wymagają pomocy. 
– Gdy spotykam się z koleżankami ze studiów, które po 
lingwistyce zatrudniły się w filiach zagranicznych firm 
albo jako tłumaczki w kancelariach prawnych, czuję, że róż-
nimy się na wielu polach. Ale potem tłumaczę sobie, że każ-
dy ma swoją drogę. Moja jest bez fajerwerków, bardziej 
metodyczna. Pracuję, pomagam innym. Jedyna ekstrawa-
gancja, na którą sobie pozwalam, to urlop. 
Raz w roku Małgosia wybiera egzotyczny kierunek, 
a na miejscu – wszystkie możliwe atrakcje. – Byłam już 
w Nikaragui na Cerro Negro, skakałam na bungee pod 
Locarno – tam, gdzie robił to James Bond, jechałam kolej-
ką Ring Racer w Nürburgringu. W tym roku lecę do Mek-
syku. Będę nurkować, a mój cel to rafa koralowa i muzeum 
sztuki u wybrzeży Cancun. 
Czy szalone wyjazdy faktycznie pozwalają jej wypocząć 
i dostarczają energii na kolejne miesiące? – Przed takim 
urlopem trochę się boję, ale odrobina adrenaliny chyba 
jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

Ciągły stan gotowośCi
– Nie pamiętam już, kiedy brałam urlop. Nie licząc zwol-
nień z powodu choroby mojej lub któregoś z dzieci – mówi 
42-letnia Katarzyna, właścicielka pizzerii w Zielonej 
Górze. – To nie jest tak, że nie planowałam urlopu, bo pla-
nowałam. Ale zazwyczaj zdarzało się coś: trzeba było 
zwolnić albo zatrudnić pracownika, zmienić menu, posze-
rzyć ofertę, a potem dopilnować, by wszystko zadziała-
ło, jak należy. Jak się ma własną firmę, trzeba w niej być 
non-stop. Wiadomo, pańskie oko konia tuczy – śmieje 
się Kasia. 
– W rezultacie zwykle na wakacje jechał mąż z dziećmi, 
a ja w tym czasie czuwałam nad naszym biznesem. Nie był 
to więc dla mnie czas stracony – dodaje.
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sztuka

odpocz y wania
~

/ tekst Anna Zarębska-Tutak

Nie tak łatwo przestawić się z trybu „działam”  
na tryb „odpoczywam”. Nawet jeśli codzienny grafik  

nie jest wypchany po brzegi, nie oznacza to jeszcze, że umiemy się 
relaksować. Czy istnieje instrukcja spędzania urlopu?

Katarzyna stara się wygospodarować kilka chwil wieczo-
rem na domową jogę, ale nie zawsze jej to wychodzi. 
– Czasem po powrocie z pracy jestem jak dętka, nadaję 
się tylko do tego, żeby wziąć kąpiel i iść spać – stwierdza. 
I niechętnie dodaje, że nie lubi być ze sobą sam na sam, 
bo wtedy dopadają ją różne myśli. 
– Ale w tym roku się zawzięłam: wybieramy się całą rodzi-
ną na trzy tygodnie do Izraela. Choćby nie wiem co, to 
pojedziemy – deklaruje z zacięciem.
Oczywiście, wakacje, jak całe życie, Kasia ma już zapla-
nowane w najdrobniejszych detalach. – Nie lubię niespo-
dzianek, nieoczekiwanych zwrotów akcji, niezrealizowa-
nych postanowień. Chcę mieć świadomość, że wszystko 
jest pod kontrolą, np. zajęcia pozalekcyjne dzieci, regular-
ne oszczędzanie – przyznaje. 
– Chyba nie ma w tym nic złego? Zresztą, ja nawet dokład-
nie wiem, co będę robiła na emeryturze. Niczego nie 
pozostawiam przypadkowi – dodaje ze śmiechem Kasia. 
I przyznaje, że szybkie tempo życia oznacza dla niej rów-
nież intensywne wakacje. 
Czy na urlop zabiera służbowy laptop? – I tak bym spraw-
dzała pocztę. Więc przynajmniej nie stracę czasu na szu-
kanie kafejek internetowych. Wolę być na bieżąco, wie-
dzieć, co dzieje się w firmie – podsumowuje.

wolne od CodziennośCi
– Po pracy odbieram dzieci ze szkoły, jedziemy na judo, 
robotykę, taniec. Wieczorem robię obiad na najbliższe 
dwa dni, wstawiam pranie. Jeśli mam jeszcze kilka chwil, 
zanurzam się w wannie albo próbuję nadrabiać zaległo-
ści w lekturze – opowiada 52-letnia Ewa, z wykształce-
nia pedagog, a z zawodu pracownik biura obsługi klien-
ta w urzędzie w Nowej Soli. – W pracy kilka lat temu było 
spokojniej, dziś ledwo się wyrabiamy, często zostajemy 
po godzinach. Młodsze koleżanki lepiej radzą sobie w sys-
temach komputerowych, ale i one rzadko wychodzą do 
domu o 17 – wzdycha.  →

poStaw na nIcnIeroBIenIe
1.  Pielęgnuj rytuały – codzienna lektura przed snem,  

aromatyczna kąpiel, odcinek ulubionego serialu.
2.  Regularnie spaceruj – to czas na dotlenienie się, kontakt 

z zielenią i naturą, ale także swobodny przepływ myśli.
3.  W weekendy nie zajmuj się pracą – tak, to możliwe,  

świat się nie zawali.
4.  Zadbaj o regularny, odpowiednio długi sen  

– minimum to 6-7 godzin.
5.  Wyznacz jeden dzień w tygodniu, gdy robisz coś tylko  

dla siebie – bez wyrzutów sumienia.
6.  Pójdź na kurs mindfulness, jogi albo medytacji  

– daj sobie szansę na kontakt ze swoim ciałem i umysłem.
7.  Nie zostawaj w pracy po godzinach – to zaburza  

naturalny cykl aktywność – wypoczynek.

~
Każdy z nas ma swoją wizję 
relaksu. Wiele osób traktuje 

wakacje jak odskocznię  
od codzienności.
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naSZ ekSpert
Katarzyna Bogusz-Przybylska, psycholog. 

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

Kiedy bezwzględnie powinniśmy udać się na urlop? Jakie 
symptomy powinny nas zaalarmować?
Każdy z nas reaguje inaczej, więc i sygnały płynące z nasze-
go ciała mogą być różne. Jedni cierpią na bolesne napię-
cia mięśniowe, inni na bóle kręgosłupa, a jeszcze inni… 
niespodziewanie umierają na zawał. Najważniejsze to pozo-
stać uważnym. Nie stracić kontaktu z tym, co „mówi” 
organizm. By nie stać się jak żaba z przypowieści, którą 
trzymano w stopniowo podgrzewanej wodzie, a gdy się 
zorientowała, że siedzi we wrzątku – było już za późno.

Kto ma największy problem z dobrym odpoczywaniem? 
Bardzo nie lubię generalizowania, ale wśród osób, które 
mają trudność z efektywnym odpoczywaniem, wyróżni-
łabym dwie grupy. Pierwsza to osoby, którym odpoczy-
nek kojarzy się z marnowaniem czasu, z brakiem produk-
tywności, z czymś złym. Mają one ogromną potrzebę być 
w ciągłym działaniu. Nie potrafią nic nie robić. Druga 
grupa to osoby, które nie umieją odpoczywać, bo odpo-
czynek oznacza skonfrontowanie się z samym sobą. Efek-
tywny relaks to czas, który owocuje ref leksją. Nad sobą, 
nad swoimi działaniami, nad życiem. Niektórzy unikają 
takiej konfrontacji, stąd urlop może kojarzyć się im 
z zagrożeniem.

Czy jest jakaś minimalna porcja odpoczynku, którą 
powinniśmy sobie fundować? 
Nie znam badań, które mówiłyby o idealnym czasie. Myślę, 
że to bardzo indywidualna sprawa. Tym bardziej że formy 
odpoczynku są różnorodne i to, co dla jednego jest relak-
sem – dla innego będzie bardzo męczącą pracą. 
W Prawie pracy mówi się o co najmniej 11-godzinnym 
nieprzerwanym odpoczynku dobowym i co najmniej 
35-godzinnym nieprzerwanym odpoczynku tygodnio-
wym. Jestem przekonana, że narzucanie jakiejkolwiek nor-
my „od – do” nie będzie złotą receptą dla każdego. Nato-
miast to, co zawsze rekomenduję moim klientkom, i w czym 
im pomagam, to odnalezienie harmonii pomiędzy życiem 
zawodowym a rodzinnym, osobistym. Bo to, o czym zapo-
minamy najczęściej, to czas dla siebie samych.

Czy zauważyła Pani zmiany w podejściu do odpoczyn-
ku na przestrzeni ostatnich lat? Wypoczywamy efektyw-
niej, więcej, regularniej – czy wręcz przeciwnie?

Myślę, że od lat słyszymy o konieczności odpoczywania. 
Zewsząd płyną rekomendacje na temat dobroczynnego 
wpływu uprawiania sportu, zdrowego żywienia czy odna-
lezienia życiowego balansu. To, co ja obserwuję, to swego 
rodzaju przebudzenie kobiet. 
Dotąd panie uwikłane były mocno w stereotypową rolę mat-
ki Polki, kojarzącą się przede wszystkim ze zmęczoną, ale 
uśmiechniętą mamą, poświęcającą się dla rodziny. Dziś 
kobiety potrafią dać sobie przyzwolenie na odpoczynek, a to 
z kolei niesie konieczność włączenia mężczyzn w obowiąz-
ki domowe. W ten sposób panowie – dotąd poświęcający 
swój czas głównie na obowiązki zawodowe – zaczynają two-
rzyć w życiu przestrzeń także dla rodziny. 
Dzięki tym zmianom powoli dochodzimy do standardów, 
w których każdy obszar życia – osobisty, rodzinny i zawo-
dowy – jest równie ważny, a relacja partnerska nie ozna-
cza stereotypowego podziału obowiązków, ale świadome 
decydowanie o tym, jak te obowiązki są dzielone. W ten 
sposób w coraz większej liczbie domów znajdowany jest 
czas na odpoczynek – zarówno ten w samotności, jak 
i w rodzinnym gronie. 

Czy można i warto nauczyć się odpoczywania? Od cze-
go najlepiej zacząć?
Wszystkiego w życiu można się nauczyć. Klientkom, któ-
re mają kłopot z odpoczywaniem, polecam zmierzyć się 
z dwoma zadaniami. Pierwsze polega na nicnierobieniu 
przez pół godziny. W tym ćwiczeniu chodzi o to, by poło-
żyć się albo usiąść i nie robić nic. Żadnych mediów, żad-
nych telefonów, gazet, książek – nic. Po prostu zostać sam 
na sam ze sobą na 30 minut i obserwować emocje, które 
w nas wzbudzi ta sytuacja. Natomiast drugie ćwiczenie to 
powrót do przeszłości. Przypomnienie sobie takich zajęć 
i zabaw, które sprawiały nam szczególną radość w dzie-
ciństwie, np. rysowanie, i powrót do nich w dorosłym 
życiu. Choćby tylko na chwilę.

Dlaczego branie wolnego od codzienności jest ważne 
z psychologicznego punktu widzenia?
Ważne jest, by być ze sobą i być uważnym na swoje potrze-
by. Trzeba dawać sobie przyzwolenie na troskę o siebie. 
Jeśli oznacza to potrzebę wolnego od pracy, od rodziny 
– warto sobie taki czas zapewnić. To będzie z korzyścią 
dla naszych dalszych działań.

Ewa ma umowę o pracę, więc jest zobligowana do wyko-
rzystywania dni wolnych. – Zazwyczaj brakuje nam pie-
niędzy na typowe rodzinne wczasy, dlatego albo jedzie-
my na działkę, albo dzieci wyprawiamy na obóz, a my 
z mężem zostajemy w domu, przy okazji coś remontując 
w mieszkaniu – wyjaśnia. 
Raz w życiu Ewa zdecydowała się na dwutygodniowy 
wyjazd do hotelu w Turcji. To miał być taki reset, bez 
męża i dzieci. Tylko ona, słońce, leżak i słodkie drinki. 
– Urlop all inclusive podobał mi się trzy dni. Potem zaczę-
łam tęsknić, nic mnie nie cieszyło. Ani pogoda, ani miła 
obsługa, ani atrakcje, ani kuchnia. Miałam ze sobą książ-
ki, mogłam do woli kąpać się w basenie i opalać na przy-
hotelowej plaży, a mimo to wróciłam rozdrażniona jak 
nigdy wcześniej – wspomina.
Czy nadal czuje, że przydałby jej się urlop z prawdziwe-
go zdarzenia? – Tak, ale staram się myśleć realnie. Na razie 
po prostu nas na to nie stać. A może nie mamy pomysłu, 
co to by mogło być?

wybierz swój typ
Każdy z nas ma swoją wizję relaksu. Jedni tak gonią 
w piętkę, że nie pozwalają sobie nawet na myśl o prze-
rwie w obowiązkach, inni ignorują sygnały, wysyłane  
im przez organizm, regularnie serwując sobie napoje 

energetyczne i kawę w dużych ilościach. Na odpoczynek 
jeszcze będzie czas – przekonują sami siebie. Jeszcze inni 
planują urlop jak kolejne zawodowe wyzwanie – punkt 
po punkcie – nie dając sobie szansy na zwolnienie tem-
pa. Są i tacy, którzy wakacje traktują jak diametralną 
odskocznię. Przez kilkanaście dni wolnego albo gwał-
townie przyspieszają, wybierając objazdową wycieczkę 
po kilku krajach, lub przeciwnie, zwalniają, leżąc plac-
kiem na plaży. 
Ilu z nas po wieloletnim okresie „bezurlopowym” zdecy-
dowało się wreszcie na wypoczynek? Ilu, wracając po upra-
gnionym wolnym do codziennej rutyny, może z ręką  
na sercu powiedzieć, że naprawdę – fizycznie i psychicz-
nie – odpoczęło? 
Zastanawiasz się, czy wybrać słodkie lenistwo, czy raczej 
aktywny wypoczynek? Wiele zależy od tego, w jakiej jesteś 
kondycji fizycznej i duchowej. Jeśli czujesz się przemęczo-
ny, nie dosypiasz albo pracujesz nieregularnie, bardzo dyna-
miczny urlop może okazać się złym pomysłem. Ale jeżeli 
relaksu potrzebuje przede wszystkim twoja głowa – taka 
opcja będzie jak najbardziej korzystna. Inny pomysł to 
wyciszenie. By ponownie odnaleźć kontakt ze sobą, usta-
lić proporcje i priorytety, trzeba dać sobie czas na bezczyn-
ność. To szczególnie trudne dla osób myślących zadanio-
wo, ale warto spróbować. ◆

uwaga, tO MOże ZePsuć uRlOP!

Gdy na wymarzone wakacje jedziemy po dłuższym czasie, postarajmy się unikać:
• wypoczynku ze znajomymi, których niezbyt  

dobrze znamy – różnica temperamentów  
i upodobań może skutecznie popsuć atmosferę;

• supertanich ofert wycieczkowych – niesprawdzona 
destynacja lub mało znane biuro podróży  

to duże ryzyko, że coś się nie uda;
• telefonów z pracy – najlepiej jeśli po prostu  

nie weźmiemy służbowego telefonu lub nie będziemy 

odbierać połączeń od szefa. Wcześniej jednak  
uprzedźmy wszystkich, że będziemy poza zasięgiem;

•  poważnych rozmów o życiu i związku – nawet jeśli nasza 
druga połowa właśnie ma chęć na dyskusje o relacji, 
poprośmy ją, by wróciła do tego tematu po urlopie;

• wypoczynku latem, gdy nie lubimy upałów  
– dobrze wybierzmy urlopową porę roku, nie  

ma znaczenia, dokąd aktualnie jeżdżą „wszyscy”.

temat numeru



z anim stanęła przed mapą w telewizyjnym 
studiu, a jej szczery uśmiech polubiły miliony 
widzów, odbyła długą drogę. Kto mógł się 
spodziewać, że dziewczyna utalentowana 
muzycznie, studiująca pedagogikę zostanie 
pogodynką? W dodatku tak popularną. Wygra-

ła dziewiątą edycję programu „Taniec z gwiazdami”. Jest lau-
reatką nagrody Telekamera „Tele Tygodnia” oraz Kobietą Roku 
TVN Turbo. Widzom spodobał się jej kobiecy styl i zawsze 
zadbana krótka fryzura. W wywiadach szczerze o sobie opo-
wiadała, nie pozowała na „wielką gwiazdę” i sprawiała wra-
żenie miłej dziewczyny z sąsiedztwa. Wydawało się, że ma 
wszystko – świetną pracę, popularność, cudowne życie. Potem 
coś pękło. Kolejne nieudane związki. Po urodzeniu córki otar-
ła się o depresję. Teraz Dorota Gardias jest już dojrzałą kobie-
tą, która wie, jak pokonać kryzys, pozbierać się i wyznaczyć 
sobie od nowa życiowe zadania. 

Mała dorosła
Ale po kolei. Dzieciństwo spędziła w Tomaszowie Lubel-
skim. W wywiadach ciepło wspomina rodziców oraz bra-
ci – starszego Kamila i młodszego Michała. Kiedyś opu-

blikowała na swoim profilu na Facebooku zdjęcie młodego 
mężczyzny z długimi włosami, o przejmującym spojrze-
niu, z gitarą i podpisała „Najważniejszy mężczyzna 
w moim życiu... Tatuś”.
Na FB pojawia się też motyw wspaniałych wakacji spę-
dzanych u babci na wsi, gdy biegała beztrosko po łąkach. 
W Chlewiskach natura była na wyciągnięcie ręki.
Jednak rodziny nie ominęły też kłopoty. Kiedy Dorota 
była w liceum, rodzice stracili pracę. Było ciężko, bra-
kowało pieniędzy na konieczne opłaty. Dlatego dzieci 
postanowiły pomagać finansowo dorosłym. Bracia orga-
nizowali dyskoteki. Dorota, jeszcze jako nastolatka, 
zaczęła zarabiać na weselach. Tata grał, a ona śpiewała. 
Nie sprawiało jej to żadnych trudności, już wcześniej 
występowała na scenie w zespole taneczno-wokalnym. 
Chodziła też na zajęcia do szkoły muzycznej, ale po trzech 
latach nauki zrezygnowała. Wciąż jednak występowała 
w zespole w Hrubieszowie i z czasem przybywało jej 
nowych zajęć. Zaczęła przygodę z modelingiem. Z suk-
cesami występowała w konkursach piękności – zdoby-
ła m.in. tytuły Miss Lubelszczyzny i Najpiękniejszej Stu-
dentki Lublina.
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aleja gwiazd

cz a sem 
s łoŃce,

CzaSem deSzCz 
~

jest jedną z najbardziej lubianych pogodynek.  
zawsze uśmiechnięta. nawet przez ekran przesyła pozytywną energię. 

jednak w jej życiu nie brakowało trosk. dorota gardias pokonała  
kryzys i teraz cieszy się każdym dniem z córką. to jej dobry czas.

/ opracowanie Dorota Gepert

~
Jestem zdrowa, 

mam śliczną  
córkę, fajnych 

przyjaciół,  
dobrą pracę,  
więc czemu  

miałabym tego 
nie doceniać?

 →



zawsze daM radę
Dzięki tym wszystkim zajęciom mogła utrzymywać się 
jako studentka. Jednak nie było jej łatwo. – Dziś zasta-
nawiam się, jak dawałam radę. W piątek po zajęciach 
jechałam do Hrubieszowa na próbę, potem na chałturę, 
a w niedzielę o 6.15 miałam autobus do Tomaszowa. Dra-
łowałam do domu, marząc tylko o łóżku. Spałam kilka 
godzin, brałam wałówkę i jechałam do Lublina na zaję-
cia. To było strasznie męczące – wspominała w jednym 
z wywiadów.
Czy to mogło mieć wpływ na fakt, że już w dorosłym 
życiu, gdy urodziła córkę, otarła się o depresję? 
Zawsze musiała być bardzo odpowiedzialna za siebie 
i wszystkich dookoła. Nigdy nie miała poczucia, że może 
odpuścić. Szybko stała się samodzielna i zaradna. Śpie-
wała na weselach i zarabiała pieniądze. Sama kupowała 
sobie książki, przybory szkolne. Wiele lat później zasta-
nawiała się, czy w tym wieku powinna się tym zajmo-
wać, czy raczej żyć na luzie? Potem samodzielnie kupo-
wała mieszkanie, brała kredyt, martwiła się o rodziców. 
Wyobrażała sobie, co złego może się stać i jak się na to 
przygotować. Teraz w końcu nie idzie przez życie sama. 
– Mam przy sobie odpowiedzialnego faceta. Pierwszy raz 
jest mi tak lekko – deklaruje Dorota. 

związek na odległość
Gdy w 2009 roku brała udział w programie „Taniec z gwiaz-
dami”, który wtedy bił rekordy popularności, była mężat-
ką. Jej mąż, Konrad Skóra, niechętnie wypowiadał się 
do mediów, unikał dziennikarzy. Nigdy nie udzielili wspól-
nego wywiadu, choć Dorota opowiadała o mężu nieraz, 
używając zdrobnienia „Kondziu”. On dopingował ją, przy-
jeżdżał na nagrania „Tańca z gwiazdami” , a potem cie-
szył się, gdy ten program wygrała. Jednak niedługo po tym 
coś między nimi zaczęło się psuć. Dlaczego? Najprostsza 
odpowiedź – związki na odległość mają małe szanse na 
przetrwanie. Konrad Skóra jest pilotem wojskowym i w 
tamtym czasie jego pułk stacjonował pod Łodzią. Niby 
blisko, a jednak daleko, by zamieszkać razem. Dorota 
w Warszawie miała dzień wypełniony od 6 rano do póź-
nego wieczora. – Uzmysłowiłam sobie, że moje życia 
od dawna kręci się wokół pracy. Jeśli brakuje cza-
su, by ze swoim mężczyzną zjeść kolację, pójść 
do kina czy choćby spędzić razem wieczór przed 
telewizorem, to taki związek nie ma szans na 
przetrwanie – mówiła w jednym z wywiadów. 
Małżonkowie rozwiedli się na początku 2011 
roku. – Rozeszliśmy się w zgodzie już podczas 
pierwszej rozprawy. To była nasza wspólna  

decyzja – napisała Dorota w oficjalnym oświadczeniu 
przesłanym do tabloidów.

Miłość w praCy
Niedługo potem Dorota poznała na planie programu 
realizowanego dla TVN Piotra Bukowieckiego. Ich zwią-
zek na początku utrzymywany był w tajemnicy (Buko-
wiecki był jeszcze w trakcie rozwodu). Ale już na począt-
ku 2013 roku pojawiły się informacje, że Dorota przyjęła 
oświadczyny Piotra i czekają na dziecko. Wszystko poto-
czyło się bardzo szybko. Nie zależało jej jednak na ślu-
bie. Miała już przecież za sobą rozwód i kilka krótszych 
związków. We wrześniu 2013 roku na świecie pojawiła 
się Hania. 

szaleństwo na punkCie Córki 
– Hanię urodziłam przez cesarskie cięcie, potrzebowa-
łam odpoczynku. Tylko że ja, kompletna wariatka, po czte-
rech dniach biegałam po domu, chciałam działać. A prze-
cież prawie w ogóle nie spałam i byłam wciąż w lekkim 
szoku, nakręcona, bo przyzwyczajona do aktywności, 
pośpiechu. Poród jest testem, który uczy nas, jak zasto-
pować, skupić się na sobie i dziecku, ale też trochę odpu-
ścić i odpocząć – zwierzyła się w jednym z wywiadów.
Dorota oszalała na punkcie córki. Opowiadała o niej 
w wywiadach, pozowała do zdjęć. Coraz rzadziej wspo-
minała zaś w nich o swoim partnerze. Na początku 
2015 roku nie byli już parą.
– Nasze uczucie się po prostu wypaliło. Ale rozstaliśmy 
się w zgodzie, bo oboje z Piotrem jesteśmy odpowiedzial-
nymi ludźmi. Szczęście naszej córki jest dla nas najważ-
niejsze, dlatego nadal będziemy utrzymywać ze sobą bli-
ski kontakt – powiedziała w jednym z wywiadów. Dla 
niej ważne jest dogadanie się, kompromis. Wierzy, że nawet 
gdy sytuacja jest skomplikowana, wszystko można poukła-
dać tak, by dziecko ucierpiało jak najmniej. Dla Hani 
powinno być naturalne, że rodzice są w dobrych rela-
cjach, rozmawiają, dzwonią do siebie, jeździ na wakacje 
z tatą, odwiedza obie babcie.

wspólne pasje
Po tym rozstaniu pogodynka nie była długo sama. 

Związała się z Krzysztofem Sawickim, pracow-
nikiem firmy motoryzacyjnej. Poznali się kilka 
lat wcześniej podczas rajdu samochodowego. 
Połączyła ich wspólna pasja: motoryzacja, raj-
dy i szybkie samochody. W wywiadach pogo-
dynka podkreśla, jak Krzysztof pomaga jej 
w opiece nad Hanią. Był też dla niej oparciem,  

gdy czuła się rozbita po napadzie na willę, w której razem 
mieszkają.
– Szczęściem jest odnalezienie osoby odpowiedzialnej, 
z którą można budować życie. Mnie się udało – tak powie-
działa o nim w jednym z wywiadów. Wciąż pojawiają się 
pogłoski, że para zaręczyła się, planuje ślub, myśli o dru-
gim dziecku... Dorota jednak coraz bardziej chroni przed 
mediami swoje życie prywatne. Może chce cieszyć się 
szczęściem tylko wśród najbliższych? Może właśnie ten 
związek okaże się tym na całe życie?

Figura to nie Cel żyCia
Wprawdzie od czasu, gdy Dorota została Miss Lubelsz-
czyzny (w 1999 roku), minęło już sporo czasu, ale jej syl-
wetka wciąż jest nienaganna. Jaki jest sekret jej diety? 
Zacznijmy od śniadania: podstawa to mieszanka płatków 
jaglanych czy owsianych z pestkami słonecznika oraz 
dyni, świeżymi owocami i do tego mleko. Gwiazda pod-
kreśla, że bardzo je lubi i wcale go nie unika. Gdy ma 
poranny dyżur i wstaje o 4.30, w domu pije tylko wodę. 
Pierwszy posiłek je dopiero w pracy: jogurt z płatkami 
zbożowymi oraz musem owocowym. Na obiad najczę-
ściej wraca do domu. 
Przyznaje, że gotuje prosto i bez fanaberii, tradycyjnie 
– tak jak nauczyły ją mama i babcia. Na pierwsze danie 
musi być zupa, jeśli trzeba nawet zaprawiona śmietaną. 

A na drugie – makaron, kasza, ziemniaki, mięso lub ryba 
i surówka. W jej diecie jest dużo warzyw, świeżych i suszo-
nych owoców. Lubi eksperymentować w kuchni, ale nie 
przesadza z ekoproduktami. 
Na ostrzejszej diecie była tylko po ciąży. Gdy Hania mia-
ła półtora roku, a ona wciąż nie była zadowolona z wyglą-
du swojego brzucha. Zamówiła wtedy dietę w pudełkach, 
dzienna porcja to było 1200 kalorii. Do tego systema-
tyczne treningi w siłowni i po trzech miesiącach już było 
widać efekty. – Staram się to utrzymać, choć przyznaję, 
że teraz ćwiczę dużo mniej. Nie mam bzika na tym punk-
cie, moja figura to nie jest najważniejszy cel życia – pod-
kreśla Dorota.

pokłady dobrej energii
Dorota ma piękny uśmiech. Poprawia humor, nawet gdy 
zapowiada deszcz. Skąd ma tyle pozytywnego nastawie-
nia do życia? – Sama nie wiem, to chyba kwestia osobo-
wości. Staram się po prostu dobrze żyć. Nie porównuję 
się z nikim, nie obserwuję innych, czasami oczywiście 
narzekam, marudzę, ale gdy się nad tym zastanowię, 
od razu przychodzi mi na myśl, że jestem bardzo szczę-
śliwa. Nie mam poważnych problemów, jestem zdrowa, 
mam śliczną córkę, superrodzinę, fajnych przyjaciół, 
dobrą pracę, więc czemu miałabym tego nie doceniać? 
– trudno się z Dorotą nie zgodzić. ◆
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~
Staram się po prostu dobrze żyć. Nie porównuję się z nikim,  

nie obserwuję innych, czasami oczywiście narzekam, marudzę.

Urodziła się 22 czerwca 1980 r.  
w Tomaszowie Lubelskim. 

Jest dziennikarką, prezenterką 
telewizyjną Grupy TVN. 
Studiowała na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie.  Jest absolwentką 
pedagogiki przedszkolnej. 
Startowała w wielu konkursach 
piękności. Zdobyła m.in. tytuły 
Miss Lubelszczyzny  
i Najpiękniejszej Studentki 
Lublina. W 2009 roku wygrała 
dziewiątą edycję programu 
„Taniec z gwiazdami". 
Otrzymała m.in. nagrodę 
Telekamera „Tele Tygodnia" 
oraz Kobieta Roku TVN Turbo. 

7 września 2013 r. została 
mamą Hanny.

Dorota  
Gardias 



Co to jest insulinooporność? 
To zmniejszenie wrażliwości tkanek na działanie insuli-
ny, przez co organizm przestaje sobie radzić z jej popraw-
nym przetwarzaniem. Insulinooporność jest zaburzeniem 
na podłożu którego rozwijają się choroby takie jak  
cukrzyca typu 2., nadciśnienie, niealkoholowe stłuszcze-
nie wątroby, otyłość, zespół policystycznych jajników 
(PCOS), niepłodność, choroby neurodegeneracyjne. Może 
również przyczynić się do rozwoju niektórych nowotwo-
rów (m.in. raka sutka i endometrium) oraz chorób 
sercowo-naczyniowych.

Jakie są przyczyny tego zaburzenia?
Najczęstszą jest nasz sposób funkcjonowania. Otyłość, 
dieta w stylu fast food, nadmiar niezdrowej, przetworzo-
nej i nafaszerowanej cukrem żywności. Nawet tzw. domo-
we jedzenie nie zawsze jest korzystne dla zdrowia, jeśli 
objadamy się regularnie kluskami, białym pieczywem 
czy panierowanymi kotletami z ziemniakami. Bardzo 
szkodzi nam także brak ruchu. Unikanie jakiejkolwiek 
aktywności fizycznej to jedna z przyczyn częstszej zapa-
dalności na choroby serca, otyłość, cukrzycę, insulino-
oporność i wiele innych. Do tego wszystkiego dochodzi 
ciągły stres, niedobór snu, alkohol i inne używki. Czyn-
niki genetyczne też mają znaczenie, ale dużo mniejsze.

Czy insulinooporność daje jakieś objawy?
Do pewnego momentu może nie dawać żadnych symp-
tomów. Natomiast po pewnym czasie mogą pojawić się: 
senność po posiłkach, ogólne zmęczenie, bóle głowy bez 
wyraźnej przyczyny, bóle stawów, rozdrażnienie i pro-
blemy z koncentracją. Ważnym sygnałem jest także oty-
łość brzuszna i trudność z odchudzeniem się. Jeśli podej-
rzewamy u siebie ten problem, warto zgłosić się do lekarza 
lub dietetyka. 

Jak wygląda leczenie? 
Najlepiej jest zapobiegać rozwojowi insulinooporności, co 
nie jest trudne. Wystarczy dbać o aktywność fizyczną i die-
tę. Leczenie także opiera się przede wszystkim na zmia-
nie stylu życia poprzez modyfikację diety, zmniejszenie 
masy ciała, zwiększenie aktywności fizycznej, eliminację 
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stresu, używek. Często stosuje się leczenie farmakolo-
giczne (najczęściej używa się metforminy, leku, który 
również uwrażliwia tkanki na działanie insuliny).

Co zaleca Pani do jedzenia?
Dieta powinna być oparta o zasady zdrowego odżywiania 
z eliminacją sztucznej, przetworzonej żywności, cukru oraz 
łatwo przyswajalnych węglowodanów. Powinniśmy przede 
wszystkim jeść warzywa. W każdej postaci. Zarówno suro-
we, gotowane, jak i w postaci sałatek, surówek, zup,  
smoothies warzywnych, past kanapkowych itp. Poza warzy-
wami warto jeść ryby, mięso (dobrej jakości, bez dodatków), 
produkty pełnoziarniste (nawet słodycze można przygoto-
wywać z mąk pełnoziarnistych i innych niż zbożowe np.  
z ciecierzycy czy kokosowej), owoce, rośliny strączkowe, jaj-
ka, zdrowe tłuszcze, np. oliwę z oliwek, olej rzepakowy, olej 
lniany, masło klarowane ghee, orzechy itp. Należy też pamię-
tać o piciu wody – około 1,5-2 litry każdego dnia.

Jaki sport należy wybrać? 
Aktywność fizyczna to nie tylko sport. To również codzien-
ne czynności, np. wchodzenie po schodach zamiast korzy-
stania z windy, spacer do sklepu zamiast jazdy samocho-
dem, praca w ogródku, sprzątanie czy mycie okien. 
Powinniśmy dążyć do tego, żeby być aktywnym cały czas! 
Jeśli sport, to taki, który sprawia przyjemność. Może to 
być nordic walking, marszobiegi, trucht, jazda na rowe-
rze, pływanie, joga, pilates, gimnastyka. Warto dodać ćwi-
czenia siłowe (można wykonywać je w domu, plenerze lub 
na siłowni). Ponieważ przy odchudzaniu często tracimy 
również masę mięśniową, warto ją stale wzmacniać. ◆

naSZ ekSpert
Dominika Musiałowska,  

założycielka Fundacji Insulinooporność – zdrowa dieta 
i zdrowe życie. www.insulinoopornosc.com 

insulinooporność
Szacuje się, że występuje u ponad połowy dorosłych.  

To zaburzenie, które prowadzi do kłopotów zdrowotnych,  
ale łatwo jest mu zapobiec. / rozmawiała Anna Dąbrowska

KONFERENCJA INSULINOOPORNOŚć – PROBLEM XXI WIEKU JUŻ 10 CZERWCA W WARSZAWIE 
ZAPISy I WIęCEJ INFORMACJI: DOMINIKA@INSULINOOPORNOSC.COM
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o tym, że mózg wpływa na to, co dzieje się 
w jelitach, wie każdy, kto choć raz borykał się 
z bólami brzucha czy biegunką w sytuacjach 
stresowych. Okazuje się jednak, że jelita nie 
tylko słuchają mózgu, lecz także same „mają 

mu coś do powiedzenia”. Przez tzw. nerw błędny, naszą 
wewnętrzną „gorącą linię”, do centrum dowodzenia płyną 
informacje od bilionów bakterii zamieszkujących brzuch, 
czyli mikrobioty. A jest to społeczność niezwykle istotna 
– nie dość, że bierze udział w produkcji niezbędnych wita-
min, to wpływa na regulację białek odpornościowych, a tak-
że powstawanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych 
czy neuroprzekaźników, w tym serotoniny, hormonu szczę-
ścia. Oddziałuje więc na nastrój i stan psychiczny.

speCe od nastroju
Czy można zatem poprawić samopoczucie, wpływając  
na populację bakterii zamieszkującą brzuch? Ekspery-
menty przeprowadzane na myszach dają wiele do myśle-
nia. Te wychowane w środowisku sterylnym różniły  
się zachowaniem od zwierząt trzymanych w naturalnych 

~
Prawidłową florę jelitową 
zapewnia właściwa dieta.  

Im więcej błonnika,  
tym lepiej. dobre bakterie 

lubią świeże warzywa i owoce, 
kiszonki, jogurty i produkty 

pełnoziarniste. 

~NaSz drugI mózg

niewłaściwe odżywianie 
może pozbawić nas nie tylko 
dobrego samopoczucia, lecz 
także zdrowia. od tego, co mamy 
na talerzu, zależy kondycja 
bakterii zamieszkujących 
układ pokarmowy. a to ma 
niebagatelny wpływ na emocje 
i funkcjonowanie mózgu.  
/ tekst Barbara Acher-Chanda

Jelita
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warunkach. Kiedy modyfikowano ich f lorę jelitową, zmie-
niało się zachowanie gryzoni: bardziej wycofane stawa-
ły się odważne i na odwrót.

zdrowie na talerzu
U ludzi wpływ bakterii na zachowanie postanowili prze-
badać naukowcy z Uniwersytetu Leiden w Holandii. 
Chcieli sprawdzić, czy regularne podawanie probioty-
ków, tak zwanych dobrych bakterii, może wpłynąć na sku-
pianie się przez nich na negatywnych emocjach i rozpa-
miętywanie przeszłości. W tym celu przez cztery tygodnie 
podawali grupie zdrowych ochotników preparaty zawie-
rające różne szczepy bakterii. W tym samym czasie gru-
pa kontrolna otrzymywała placebo. 
Po miesiącu okazało się, że osoby przyjmujące probiotyk 
miały lepszy nastrój niż pacjenci z drugiej grupy, którzy 
go nie otrzymywali. Podobny eksperyment przeprowa-
dzili badacze z UCLA (University of California, Los Ange-
les), udowadniając na grupie kobiet, że podawanie im mie-
szanki czterech szczepów bakterii może mieć wpływ na 
funkcjonowanie ich mózgów. 
Zanim popędzisz po probiotyki do apteki, przyjrzyj się 
swojemu trybowi życia. Żeby się rozmnażać, dobre bak-
terie potrzebują odpowiednich warunków. Szkodzą im stres, 
antybiotyki czy alkohol. Lubią za to wszelkiego rodzaju 
kiszonki i fermentowane produkty mleczne. Nie wzgar-
dzą też dietą bogatą w błonnik w postaci produktów peł-
noziarnistych czy warzyw i owoców. Zapewniając sobie 
zróżnicowane menu, możesz zapobiec wielu problemom 
zdrowotnym i nocom nieprzespanym z powodu lęków.

przez brzuCh do głowy
Kiedy naukowcy zaobserwowali współwystępowanie pro-
blemów jelitowych (zespół jelita drażliwego, stany zapal-

naSZ ekSpert
dr Mirosława Gałęcka, 

Instytut Mikroekologii w Poznaniu

ne) u osób z zaburzeniami lękowymi czy depresją, zaczę-
li zadawać sobie pytania, czy rzeczywiście są to choroby 
o podłożu psychosomatycznym, czy też złe samopoczu-
cie jest efektem a nie przyczyną choroby, której źródeł 
należy raczej szukać w brzuchu. 
Idąc tym tropem, niemieccy badacze z Uniwersytetu 
Kaiserslautern przebadali próbki kału chorych na cho-
robę Parkinsona. Ich uwagę zwrócił fakt, że jeszcze zanim 
schorzenie osiągnęło fazę drżenia lub spowolnienia cia-
ła, pacjenci uskarżali się na dolegliwości świadczące 
o zaburzeniu równowagi jelitowej, zwłaszcza zaparcia. 
Okazało się, że rzeczywiście ich f lora bakteryjna różni 
się od tej u grupy porównawczej, którą stanowili ludzie 
zdrowi – miejsce dobrych bakterii zastąpiły inne, poten-
cjalnie patogenne. 
Jak przypuszczają naukowcy, zmiana składu f lory jelito-
wej może wpływać, z jednej strony, na nieprawidłową pra-
cę układu pokarmowego, a z drugiej – na zaburzenie pro-
cesów chroniących mózg przed uszkodzeniami. A to otwiera 
zupełnie nowy rozdział w medycynie. Być może w przy-
szłości modyfikacja mikroflory pozwoli zatrzymać postęp 
chorób neurodegradacyjnych, które są rosnącym proble-
mem w coraz dłużej żyjących społeczeństwach. ◆
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zdrowie zdrowie

C zasy, kiedy antykoncepcja opierała się bar-
dziej na wierzeniach niż sprawdzonej sku-
teczności, mamy już za sobą. Siadanie na czte-
rech palcach przed stosunkiem, by zapewnić 
sobie czteroletnią bezpłodność, albo noszenie 

naszyjnika z kości czarnego kota w trakcie seksu i stoso-
wanie płukanki z octu i słonej wody po zbliżeniu to już 
przeszłość. Były jeszcze kapturki ze skórki owocu granatu, 
globulki z odchodów słoni, okłady z pająków… 
Pierwsze środki przypominające te, które mamy obec-
nie, zaczęły powstawać dopiero pod koniec XIX wieku. 
Pojawiły się wówczas maści plemnikobójcze, wkładki 
dopochwowe z plastiku, gumy lub srebra. A następnie 
gumowe prezerwatywy wielokrotnego użytku, które 
królowały w sypialniach nawet do lat 60. XX wieku, kie-
dy w naszym kraju zaczęły pojawiać się, przywiezione 
z Zachodu, pierwsze pigułki antykoncepcyjne. Na ich 
lepszą dostępność Polki musiały czekać aż do lat 90.
Od 150 lat naukowcy nie ustają w opracowywaniu nowo-
czesnych środków zapobiegających ciąży. Ich różnorod-
ność pozwala wybrać metodę dopasowaną do każdej oso-
by, uwzględniającą jej zdrowie i styl życia.

prezerwatywa
Zabezpiecza nie tylko przed ciążą, lecz także chorobami 
przenoszonymi drogą płciową. 
•  Jest tania, wszędzie można ją kupić. Dobre rozwiąza-

nie dla kobiet bez stałych partnerów, a także tych, któ-
re nie chcą lub nie mogą (np. z powodów zdrowotnych) 
stosować środków hormonalnych. 

Uwaga! Przy złym zakładaniu można ją uszkodzić. 

SKrOJONa Na mIarĘ

zanim dla mężczyzn stworzono prezerwatywy 
z lateksu, musieli stosować kondomy wykonane 
ze zwierzęcych jelit. kobiety zaś łykały kijanki 
albo osy. historia sposobów zapobiegania ciąży 

jest tym ciekawsza, jeśli spojrzymy  
na nią z perspektywy tego, jak bardzo  

nowoczesne są obecnie środki.  
/ tekst Marta Nowik

ant yKoncepcJa
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Uwaga! Tak jak pigułka, pierścień nie nadaje się dla kobiet, które palą 
papierosy lub są obciążone ryzykiem raka piersi i jajnika, jak również 
zakrzepicy. Może się pojawić większa ilość wydzieliny pochwowej.

plastry antykonCepCyjne
Trzy plasterki z estrogenem i progestagenem, które wymiennie nakle-
ja się co tydzień. Po 21 dniach potrzebna jest 7-dniowa przerwa. 
•  O aplikacji plastra trzeba pamiętać tylko trzy razy w miesiącu, 

a hormony wchłaniane przez skórę mniej obciążają wątrobę. 
Uwaga! Nie stosuje się plastrów u kobiet ważących więcej niż 110 kg, 
gdyż tkanka tłuszczowa może zmniejszać wchłanianie się estroge-
nu i progestagenu. Inne przeciwwskazania to palenie papierosów, 
obciążenie zakrzepicą, rakiem piersi i jajnika. 

zastrzyk antykonCepCyjny
Wykonuje go lekarz domięśniowo raz na trzy miesiące. Nie zawie-
ra estrogenów. 
•  Metoda możliwa do stosowania podczas karmienia piersią, nie 

obciąża wątroby. Zastrzyk od razu zabezpiecza przed ciążą, zmniej-
sza ryzyko rozwoju endometriozy i łagodzi dolegliwości związa-
ne z napięciem przedmiesiączkowym. 

Uwaga! Zabezpiecza na 3 miesiące, nie można przerwać jego dzia-
łania. Na powrót płodności trzeba czekać nawet 10 miesięcy.

iMplant podskórny
Elastyczny kilkucentymetrowy pręcik wsuwany przez lekarza pod 
skórę na wewnętrznej stronie ramienia. 
•  Działa od momentu założenia przez kilka lat, w dowolnym momen-

cie można go usunąć. Dozwolony kobietom karmiącym piersią 
i palącym papierosy.

Uwaga! Za implant trzeba sporo zapłacić (około 1000 zł). Przeciw-
wskazania to choroba zakrzepowo-zatorowa, zwiększone ryzyko 
nowotworu jajnika lub piersi, ciężkie choroby wątroby.

horMonalna wkładka 
wewnątrzMaCiCzna
Zakłada ją lekarz na 3–5 lat. Niewielka ilość progestagenu zawarta 
we wkładce powoduje zagęszczenie się śluzu szyjkowego, uniemoż-
liwiając dostanie się plemników do komórki jajowej. 
•  Miesiączki stają się mniej obfite (albo zanikają). Wkładka nie 

wpływa znacząco na układ hormonalny, nie zmniejsza więc libi-
do. Tę metodę mogą stosować kobiety karmiące piersią, jak rów-
nież palące papierosy. 

Uwaga! Metoda dość kosztowna (ok. 1000 zł za wkładkę i zabieg jej 
założenia). Nie jest dobrym rozwiązaniem dla kobiet, w których 
rodzinie wystąpiły: zakrzepica, rak piersi i jajnika. W niewielkim 
stopniu zwiększa plamienia międzymiesiączkowe oraz ryzyko infek-
cji bakteryjnych i grzybiczych.

wkładka doMaCiCzna Miedziana
Zakłada ją lekarz na 5 lat. Dzięki jonom miedzi spirala powoduje 
zmiany w błonie śluzowej macicy i jajowodów, uniemożliwiając 
plemnikom dotarcie do komórki jajowej. 
•  Można założyć wkładkę podczas laktacji, a także jako antykon-

cepcję awaryjną, do 5 dni od stosunku. 
Uwaga! Może wywoływać obfitsze krwawienia. Niepolecana kobie-
tom z obniżoną odpornością organizmu. Może sprzyjać powstawa-
niu zapalenia przydatków, których konsekwencjami bywają proble-
my z płodnością. ◆

pigułka antykonCepCyjna
Blokuje owulację oraz zmienia błonę śluzową macicy 
w taki sposób, by nie mogło dojść do zagnieżdżenia 
komórki jajowej. 
•  Sprawdza się zwłaszcza przy nieregularnych i obfitych 

miesiączkach.
Uwaga! Przeciwwskazaniem do jej stosowania jest m.in. 
występowanie raka piersi w rodzinie, palenie papiero-
sów po 35. roku życia. Dla niektórych kobiet problemem 
jest systematyczność w przyjmowaniu pigułek, która jest 
w tym przypadku kluczowa.

pigułka jednoskładnikowa 
(Minipigułka)
Zawiera tylko progestagen. Łyka się ją codziennie o tej 
samej porze, bez przerw między opakowaniami. 
•  Mogą ją stosować nawet kobiety karmiące piersią, jak 

również te, które palą papierosy. 
Uwaga! Szybciej niż po zwykłych pigułkach powraca 
płodność. Obniżenie jej skuteczności może być spowo-
dowane już trzygodzinnym opóźnieniem w przyjęciu. 
Nie jest polecana kobietom, które chorowały na żylaki. 

pierśCień dopoChwowy
Elastyczne kółko, które kobieta sama wsuwa do pochwy 
w pierwszym dniu cyklu. Uwalnia ono estrogen i proge-
stagen, co zapobiega owulacji. Po 21 dniach kółko trze-
ba wyjąć, a po kolejnym tygodniu włożyć kolejne. 
•  Metoda nieobciążająca wątroby, bo hormony wchłania-

ją się przez śluzówkę. Dobra dla zapominalskich. 



21 / 20 / czerwiec/lipiec/sierpień 2017

zdrowiezdrowie

Testosteron to hormon płciowy wytwarzany głównie 
w jądrach (około 95 proc.). Choć kojarzy się zwykle 
z cechami męskimi, seksem i plemnikami, pełni również 
inne funkcje. Wzmacnia układ kostny, powoduje rozbu-
dowę chrząstek nasadowych, co przyspiesza wzrost w okre-
sie dojrzewania, pobudza syntezę białek, co sprzyja 
powiększeniu mięśni szkieletowych. Prowokuje wzrost 
zarówno owłosienia charakterystycznego dla obu płci 
(łonowego i pachowego), jak i typowo męskiego (np. wąsy, 

~
mają go nie tylko panowie.

Testosteron w niewielkiej ilości 
powstaje też w organizmach kobiet. 

~

Prowodyr wojen, spiritus movens odkryć, przyczyna zbrodni.  
Choć zwykło się na nim wieszać psy, bez tego hormonu  

mężczyźni nie byliby sobą, a ludzkość czekałaby zagłada.
 / tekst Barbara Acher-Chanda

pa n  Ż ycia  i   śmierci: wzrastania, czyli przekształcania chłopca w mężczyznę. Najwyż-
szy poziom testosteronu jest u młodych mężczyzn, po czym, po 50. 
roku życia stopniowo spada, zaś gwałtownie po 70. urodzinach, 
powodując wystąpienie andropauzy (ale tylko u co drugiego pana). 

jaka jest norMa?
Mężczyzna może sprawdzić, jak bardzo jest męski. W ciągu doby 
obserwuje się częste i gwałtowne pulsacyjne zmiany stężenia testo-
steronu w surowicy. Najlepiej pobrać krew rano, trzy razy co 20-40 
minut, a następnie zmieszać równe ilości próbek i oznaczyć poziom 
testosteronu. Najczęściej oznaczamy testosteron całkowity, które-
go norma wynosi 260-1000 ng/dl (9-34,7 nmol/L).
Jeśli testosteronu jest za mało, z tym problemem należy udać się do 
lekarza. W niektórych stanach chorobowych (schorzenia tarczycy, 
otyłość, akromegalia) przy obniżeniu testosteronu całkowitego nale-
ży oznaczyć poziom wolnego testosteronu. Niedobór powoduje nie 
tylko słabsze libido, ale i złe samopoczucie, stany depresyjne, zabu-
rzenia koncentracji, osłabienie siły mięśniowej, osteoporoza, oty-
łość brzuszna. 

skąd się biorą zaburzenia?
Część z nich to skutek chorób, np. kiedy jądra przestają prawidło-
wo działać lub szwankuje przysadka mózgowa, której hormony 
pobudzają funkcję jąder. Ale mechanizm prawidłowego wydziela-
nia hormonu mężczyzna czasem rozregulowuje sam: przyjmując 
na własną rękę preparaty zawierające testosteron (głównie odżyw-
ki służące do zbudowania masy mięśniowej na siłowni), może 
doprowadzić do zaniku funkcji jąder. Przy nadmiarze testostero-
nu mogą pojawić się nadciśnienie tętnicze, trądzik, ginekomastia, 
uszkodzenie wątroby.

jak to naprawić?
Trzeba zmodyfikować styl życia. Należy ruszać się, zwłaszcza jeśli 
ciążą zbędne kilogramy. Jak dowiedli japońscy naukowcy, sport 
(ale nie intensywny) napędza mechanizm produkcji testosteronu. 
Pomóc może też zmiana diety. Warte uwagi są produkty bogate 
w cynk, selen i witaminę D3. Należy unikać nadmiaru cukru i alko-
holu, a także stresu. ◆

Konsultacja: Maria Sawulska-Żmuda,  
specjalista endokrynolog z Żagiel Med
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owłosienie klatki piersiowej). Stymuluje czynność gru-
czołów łojowych. Pobudza produkcję krwinek czerwo-
nych oraz łaknienie.
 
od kiedy działa?
Już w życiu płodowym – po 8. tygodniu wpływa na róż-
nicowanie męskich organów płciowych. W okresie  
dojrzewania pod jego wpływem dochodzi do wzrostu 
i rozwoju narządów płciowych męskich, przyspieszenia 

testosteron



J eszcze 20 lat temu obowiązkowym punktem na liście 
suwenirów, przywożonych z nadmorskich kurortów, 
był efektowny sznur bursztynów. Modne były naszyj-

niki, bransoletki, klipsy i kolczyki, a także brosze z jantarem 
w roli głównej. Słono kosztowały – zresztą to akurat nie zmie-
niło się do dziś – ale dla kupujących były jak inwestycja. Przede 
wszystkim w zdrowie.

nie tylko ozdoba
Słowo bursztyn pochodzi od niemieckiego Burstein, 
co oznacza palący się kamień. Znany jest także pod nazwa-
mi jantar, amber czy płomień Północy. Od stuleci zachwy-
camy się nie tylko jego urzekającą, mieniącą się barwą. 
Z dużym powodzeniem stosowany jest w naturalnych pre-
paratach leczniczych, głównie nalewkach, maściach, olej-
kach czy kadzidełkach, a także – w formie biżuterii. Tej 
ostatniej postaci żywicy przypisuje się m.in. działanie  
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odkażające na otaczające powietrze oraz bakteriobójcze 
na skórę. Dzięki ujemnemu ładunkowi energetycznemu 
poprawia też samopoczucie, oczyszcza atmosferę.

dla jędrnej skóry
W kosmetologii bursztyn wykorzystywany jest jako skład-
nik preparatów dedykowanych cerze przemęczonej, pozba-
wionej blasku, suchej, z oznakami starzenia. Szczególne 
właściwości ma olej bursztynowy, który – dzięki dużej 
(sięgającej 70 proc.) zawartości terpenów, zaliczanych 
do grupy lipidów – zwiększa elastyczność skóry, odży-
wia ją, a zarazem poprawia jej ukrwienie. Warto sięgnąć 
po kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji włosów i paznok-
ci z zawartością tej żywicy – zawarty w niej krzem korzyst-
nie wpływa na ich kondycję. A przy okazji jest budulcem 
kości i tkanek łącznych, co docenią zwłaszcza osoby star-
sze cierpiące na bóle stawów. ◆

ŻyWICy
moc

pomaga na reumatyzm,  
ból zębów i gardła. wspiera 

pamięć. przywraca wewnętrzną 
równowagę i chroni  

przed promieniowaniem 
z komputerowego monitora. 
o czym mowa? o bursztynie.

/ tekst Anna Zarębska-Tutak

OtOCZ się buRsZtyNeM
• Korale z bursztynu na piersiach – pomogą na dolegliwości układu 

oddechowego (np. astmę, choroby płuc), tarczycy, serca czy śledziony.
• Sznur korali w pasie – ma zmniejszać bóle kręgosłupa.

• Bursztynowa nalewka – można ją pić albo nacierać nią plecy,  
klatkę piersiową, okolice kręgosłupa, stawy, a nawet skronie,  

przypisuje się jej działanie przeciwzapalne.
• Maść na bazie bursztynu – pomaga przy żylakach, bólach mięśni, 

stłuczeniach i siniakach, ma też właściwości antybakteryjne.
• Krem z bursztynem – wzmacnia odporność skóry, dotlenia ją,  

poprawia cyrkulację krwi.
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naSI ekSpercI

dr n. med. Iwona Marycz-Langner, 
Klinika Dermatologii Estetycznej DermClinic w Warszawie

Znany od wieków bursztyn chętnie wykorzystywany jest jako 
jeden ze składników kosmetycznych z powodu zawartości kwa-
su bursztynowego i bogactwa mikroelementów. Kosmetyki z bursz-
tynem pielęgnują i odżywiają skórę, przyspieszają jej odnowę 
komórkową. Substancja ta jest naturalnym antyoksydantem, bar-
dzo dobrze regeneruje i rozświetla skórę, głęboko i długotrwale 
ją nawilża. Poprawia stan zmęczonej cery. Regularne stosowa-
nie kosmetyków z bursztynem ujędrnia, uelastycznia i napina 
skórę. Sprawia, że wygląda młodo i świeżo, jest zrewitalizowa-
na. Z kolei preparaty do włosów zawierające bursztyn walczą 
z łupieżem, wypadaniem włosów i ich przetłuszczaniem się.

dr n. med. Krzysztof Wnuczko,  
pediatra Humana Medica Omeda w Białymstoku

Coraz częściej spotkać można opinie dowodzące, że w bursz-
tynie są składniki, które wspomagają leczenie schorzeń. Mowa 
tu przede wszystkim o kwasie 1,4-butanodiowym, który wyka-
zuje działanie antybakteryjne, a w szczególności może być sku-
teczny w leczeniu gronkowca, nie wpływając zarazem w nega-
tywny sposób na mikroorganizm f lory bakteryjnej znajdującej 
się w jelitach. 
Jednak z punktu widzenia tzw. medycyny opartej na faktach 
– brak jest konkretnych dowodów na korzystne oddziaływanie 
tej żywicy kopalnej na nasz organizm. 
Z jednym wyjątkiem. Maść bursztynowa jako jedyny preparat 
na bazie bursztynu znalazła się w indeksie leków. Co ważne, 
nie funkcjonuje jako lek, a wyłącznie jako kosmetyk i środek 
wspomagający o działaniu rozgrzewającym, stosowany w sta-
nach reumatycznych.

medycyna naturalna medycyna naturalna

JaK OdRóżNić PRawdZiwy buRsZtyN Od POdRóbKi?

Próba ognia – prawdziwy bursztyn, paląc się, wydziela zapach żywicy.  
Próba zapachu i faktury – olejowa woń i łuski w środku to znak, że był poddawany obróbce.

~



Buraki są smaczne, tanie i powszechnie dostępne przez 
cały rok. Niestety, wciąż są bardzo niedoceniane. 
Co prawda, zwykle kilka razy w roku goszczą na sto-

łach w postaci barszczu czy zasmażanego dodatku do mięsa 
i ziemniaków, ale w formie surowej są praktycznie nieznane. 
A szkoda, bo właśnie takie są najbardziej wartościowe. 
Zawierają witaminy A, C, B1, a także sole mineralne: potas, 
wapń, magnez, żelazo, mangan, kobalt i rzadkie pierwiastki 
śladowe: lit, stront, rubid. Nieprzetworzone buraczki można 
dodawać do surówek albo wyciskać z nich sok. 
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akCja: oCzyszCzanie
Korzyści z regularnego picia soku z buraków trudno zli-
czyć. Jedną z nich jest dobroczynny wpływ na pracę 
wątroby za sprawą dwóch substancji o znacząco podob-
nych nazwach: betaina i betanina. 
Pierwsza z nich to aminokwas, który ułatwia oczyszcza-
nie wątroby z toksyn i zbędnych produktów przemiany 
materii. Związek ten pomaga rozkładać nadmiar tłuszczu, 
który gromadzi się w wątrobie w wyniku złej diety. To dla-
tego po sok z buraków powinny sięgać osoby z nadwagą. 

KOKtaJl Na ZdROwie
• 2 marchewki

• 2 niewielkie buraki
• 2 jabłka

• garść liści jarmużu (opcjonalnie)
• 0,5 obranej cytryny

Wszystkie składniki dokładnie wyszoruj. Cytrynę obierz, a z jabłek 
wytnij gniazda nasienne. Warzywa i owoce wrzuć do sokowirówki  

lub obrane ze skórki zblenduj ze szklanką wody. Pij schłodzone.

POLECAMY
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talerz zdrowia talerz zdrowia

POgrOmCa

toKs yn
sok ze świeżych buraków to eliksir zdrowia. już jedna szklanka 
dziennie wspomaga pracę wątroby i przyspiesza jej regenerację.  

do tego świetnie smakuje w połączeniu z innymi warzywami  
lub owocami. / tekst Agata Kucucha

Betanina to z kolei zawarty w burakach charakterystyczny bordo-
wy barwnik – ceniony w branży spożywczej przy produkcji jogur-
tów czy żelków. Ma silne właściwości przeciwutleniające i antybak-
teryjne, dzięki czemu poprawia wydajność wątroby, a także pełni 
ważną funkcję w profilaktyce nowotworowej.

nie tylko w wersji solo 
Zrobienie soku z buraków to nic trudnego. Wystarczy je umyć, 
obrać, pokroić na mniejsze kawałki i wrzucić do sokowirówki.  
Alternatywą jest starcie warzywa na tarce i zasypanie cukrem w pro-
porcji: jeden duży burak – dwie łyżki cukru. Już po 8–12 godzinach 
możesz odcedzać gotowy sok. Jedna buraczana bulwa daje około 
pół szklanki napoju. 
Bez względu na metodę jednorazowo można zrobić większą ilość 
i przechowywać go w lodówce, lecz nie dłużej niż 48 godzin. 
Jeśli jeszcze nie przekonał cię aromat buraka, spróbuj przyprawić 
go pieprzem i sokiem z cytryny, dodać majeranku, tymianku lub 
bazylii. Albo zmiksuj go z innymi warzywami lub owocami, np. 
marchewką, papryką, pietruszką, malinami, granatem, truskawka-
mi, jabłkiem. Z pewnością znajdziesz połączenia, które sprawią, że 
będziesz po niego sięgać codziennie. Bo warto. ◆

~
ze względu na silny odczyn zasadowy sok z czerwonych buraków 

jest odtrutką dla wątroby po spożyciu większej ilości alkoholu.  
doskonale łagodzi skutki złego samopoczucia.

~
Sok z buraków nie jest  

dla wszystkich. Chorzy na cukrzycę 
powinni ograniczać jego picie  
ze względu na wysoki indeks  

glikemiczny. Podobnie osoby mające 
problemy z nerkami, gdyż napój ten 
zawiera spore ilości szczawianów.

~
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małegO brzuCha
kłopoty

Powody mogą być różne – czasem błahe, innym razem  
bardzo poważne. dlatego bólu brzucha nie należy lekceważyć. 

zwłaszcza że to jedna z najczęstszych dolegliwości u dzieci.
/ tekst Agata Kucucha

JaK POmóC: Ulgę przynieść mogą: masaż brzuszka, ciepły 
okład, kąpiel czy leki pochłaniające gazy. 
UWaga! Warto karmić maleństwo częściej, ale za to kró-
cej. Trzeba pilnować, aby po każdym jedzeniu maleństwu się 
odbiło.

zakażenie 
rotawirusaMi
To stan zapalny żołądka i jelit wywo-
łany działaniem wirusów. Dotyka 
niemal każde dziecko od urodzenia 
do ukończenia piątego roku życia. 
ObJaWy: Ból brzucha połączony 
jest z wymiotami, biegunką, pod-
wyższoną temperaturą, sennością 
i osłabieniem. 
JaK POmóC: Podobnie jak wszystkie 
zakażenia wirusowe, tak i to leczy się obja-
wowo – lekami przeciwgorączkowymi. Należy 
dbać o to, by chory przyjmował dużo płynów. Nie zapominaj-
my o higienie, bo „kwaśne kupki”, zwłaszcza u dzieci noszą-
cych pieluszki, szybko mogą doprowadzić do odparzeń.
UWaga! Im mniejsze dziecko, tym większe ryzyko odwod-
nienia. Jeśli malec ma spierzchnięte usta, wysuszoną skórę, 
zapadnięte gałki oczne lub ciemiączko, ciemnożółty mocz, 
jest apatyczny, senny, nie chce pić albo ma gorączkę powyżej 
39 st. C, trzeba jak najszybciej udać się z nim do lekarza. 

niestrawność i zatruCie 
Nadmiar słodyczy, fast foodów czy gazowanych napojów przy-
czynia się do złego samopoczucia. Znacznie ostrzejsze dole-
gliwości żołądkowe mogą pojawić się po spożyciu nieświeżej 
żywności i po przypadkowym zjedzeniu trującej rośliny. 
ObJaWy: Brzuch jest wzdęty, a ból rozległy. Zwykle wystę-
puje biegunka i/lub wymioty. Malec jest osłabiony, niekiedy 
gorączkuje. W przypadku zatruć, gdy toksyna przedostanie 
się do krwi, może dojść do zaburzenia krążenia, oddychania, 
widzenia, a także drętwienia kończyn.
JaK POmóC: Zwykle ulgę przynoszą ciepła ziołowa herbat-
ka, krople żołądkowe i masaż brzuszka. Należy zadbać, 
by po ustąpieniu dolegliwości posiłki dziecka były lekko-
strawne. Jeśli podejrzewamy zatrucie toksyczną rośliną, spró-
bujmy wywołać u malca wymioty, np. podając mu osoloną 
wodę z dodatkiem węgla leczniczego. Trzeba też bezzwłocz-
nie udać się do najbliższego szpitala. 
UWaga! Od małego wpajajmy dziecku, aby nie brało do buzi 
nieznanych roślin. 
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~
Kolki niemowlęcej nie można 

wyleczyć. znika samoistnie około 
trzeciego miesiąca życia dziecka. 

~

G dzie dokładnie? – pytamy malca, który skarży 
się na dyskomfort w okolicy żołądka. Jednak 
nawet kilkulatkowi trudno wskazać konkret-
ne miejsce, więc zwykle pokaże na pępek. Nie 
opisze też charakteru dolegliwości. Co nam 

pozostaje? Wnikliwa obserwacja dziecka, bo towarzyszące 
bólowi brzucha objawy mogą być wskazówką do rozpozna-
nia jego przyczyny. Oto niektóre z nich. 

kolka
Zwykle dokucza niemowlętom pomiędzy pierwszym 
a trzecim miesiącem życia. Dotyka zarówno dzieci „butel-
kowe”, jak i te karmione piersią. 
ObJaWy: Pojawia się przeważnie o tej samej porze, naj-
częściej wieczorem. Jest niegroźna, ale bardzo przykra. 
Dziecko krzyczy i gwałtownie podkurcza nóżki, nie moż-
na go uspokoić, a do tego jego brzuszek jest napięty.  →
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Choroba pasożytniCza
To częsta przypadłość wieku dziecięcego – zazwyczaj 
zakażenia są wywoływane przez owsiki, lamblie, glistę 
ludzką, węgorek jelitowy, włosogłówkę. 
ObJaWy: Rozległym, nawracającym bólom brzucha, 
występującym szczególnie po posiłkach, mogą towarzy-
szyć brak apetytu, nerwowość, świąd w okolicy odbytu. 
Malec może też tracić na wadze i oddawać żółtawe, cuch-
nące stolce. 
JaK POmóC: Najważniejsze jest wykrycie choroby. Nie-
zbędna jest wizyta u lekarza, który najpewniej zleci bada-
nie kału i wdroży leczenie farmakologiczne. Zazwyczaj 
terapią objęci są wszyscy domownicy. 
UWaga! Pasożyty zwykle nazywane są przypadłością 
brudnych rąk, dlatego trzeba wyrabiać w dziecku nawyk 
częstego ich mycia, szczególnie przed posiłkami, po powro-
cie do domu i po zabawie ze zwierzętami. Pilnujmy, by nie 
wkładało do buzi brudnych przedmiotów. 

inFekCje
Bywa, że dolegliwości jelitowe występują przy 

przeziębieniu, grypie, anginie, zapaleniu 
ucha i dróg moczowych. 

ObJaWy: Sprawdźmy, czy dziecko nie 
ma gorączki, kataru, kaszlu, zaczer-
wienionego gardła. Dodatkowo zapa-
leniu dróg moczowych towarzyszyć 
będzie ból przy oddawaniu moczu lub 
dyskomfort w okolicy lędźwiowej. Nie-

kiedy pojawiają się wymioty.
JaK POmóC: Dziecko wymaga lecze-

nia objawowego, np. środkami przeciwbó-
lowymi lub antybiotykami – jeśli zaleci 

je lekarz. Ulgę przyniosą też ziołowe herbatki: 
miętowa, rumiankowa czy z kopru włoskiego.
UWaga! Ból brzucha i biegunka mogą towarzyszyć 
antybiotykoterapii, gdyż leki te niszczą pożyteczne bak-
terie bytujące w jelitach. Dlatego w trakcie tego typu 
leczenia podawajmy dziecku preparaty ochronne. 

zapalenie wyrostka 
Pojawia się niespodziewanie, bez innych oznak choro-
bowych, najczęściej u starszych dzieci między 6. a 12. 
rok iem ż yc i a .  A le  mo ż e  pr z y t r a f ić  s i ę  nawe t 
niemowlęciu.
ObJaWy: Ból jest nagły, szybko się nasila i trwa nie-
przerwanie. Najpierw odczuwalny jest w okolicy pępka, 
potem schodzi w dół i na prawo. Towarzyszą mu brak 
apetytu, nudności, wymioty. Potęguje się po naciśnięciu 
z prawej strony poniżej pępka. 

JaK POmóC: Z niepokojącymi symptomami należy 
zgłosić się do lekarza. Jeśli diagnoza się potwierdzi, 
konieczna będzie jak najszybsza operacja usunięcia wyrost-
ka robaczkowego. 
UWaga! Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego roz-
wija się szybko i niesie za sobą ryzyko wystąpienia groź-
nych powikłań, dlatego nie wolno lekceważyć jego obja-
wów. Zawsze potrzebna jest pomoc lekarza.

Choroba lokoMoCyjna
Ta popularna dolegliwość, zwana także kinetozą, doty-
czy niemal połowy dzieci. Jest ona wynikiem sprzecz-
nych bodźców, jakie docierają do mózgu podczas podró-
ży – z jednej strony malec widzi zmieniający się krajobraz, 
z drugiej jego ciało pozostaje w bezruchu. W dodatku 
błędnik, czyli narząd równowagi, rejestruje kołysanie, 
przyspieszanie, zwalnianie pojazdu. 
ObJaWy: Mały podróżnik ma mdłości, wymiotuje, skar-
ży się na ból głowy i brzucha. Staje się blady i wyraźnie 
osłabiony.
JaK POmóC: Jeśli to możliwe, warto podróżować nocą 
– kiedy malec zaśnie, ominą go nieprzyjemne objawy. 
Dbajmy o to, by przed wyjazdem zjadł lekki posiłek. Wypró-
bujmy też farmaceutyki na chorobę lokomocyjną – wiele 
z nich dostępnych jest bez recepty. Mogą być w tabletkach, 
pastylkach do ssania, w kroplach. Podczas jazdy róbmy 
przerwy na odpoczynek na świeżym powietrzu. 
UWaga! Dziecku cierpiącemu na chorobę lokomocyj-
ną nie służy koncentrowanie wzroku na bliskim celu, nie 
powinno więc oglądać książek, czytać czy grać w elek-
troniczne gry. ◆

potrZeBne wSparcIe
Nie zwlekajmy z wizytą, jeśli ból wydaje się silny, brzuszek dziecka jest twardy lub nabrzmiały, pojawiły się: wysoka gorączka,  

wymioty lub biegunka albo obecność krwi w kale. Takie objawy mogą wskazywać na zapalenie wyrostka, niedrożność jelit,  
zapalenie otrzewnej lub rozwój innych stanów zapalnych wymagających natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

~

Osobom cierpiącym na chorobę 
lokomocyjną poleca się picie 

herbaty z dodatkiem świeżego 
imbiru. Taki napój skutecznie 

łagodzi nudności i im zapobiega. 

~
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k ojarzą się głównie z inwazyjnymi procedurami, 
jak amniopunkcja, wykrywającymi poważne 
choroby genetyczne. Jednak do badań prenatal-

nych należą również testy całkowicie bezinwazyjne, takie 
jak obserwacja malucha w czasie USG, czy analizy robio-
ne z krwi matki. 
Ich rola jest nie do przecenienia. Dają wiedzę o stanie 
zdrowia dziecka i jego ewentualnych chorobach, a co za 
tym idzie – możliwość szybkiej interwencji lekarzy.  

Niektóre wady, na przykład układu moczowego czy ser-
ca, można bowiem operować jeszcze w łonie matki. Inne, 
jak np. przepuklina rdzeniowa, wymagają przygotowa-
nia się do cięcia cesarskiego. Nad matką i maluchem 
będzie wtedy dodatkowo czuwał sztab specjalistów, goto-
wych do podjęcia natychmiastowego leczenia. 
Tak wyglądają zagrożenia. Pamiętaj jednak, że w zdecy-
dowanej większości przypadków badania prenatalne przy-
noszą spokój i potwierdzenie, że dziecko jest zdrowe.

BaDania 

prenatalne
Najważniejsze, żeby było zdrowe – mawiają przyszłe matki.  
Na szczęście dzięki uSg i specjalnym testom pewne choroby 
dziecka można wykryć i leczyć jeszcze przed narodzinami.

/ tekst Karolina Zawadzka
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~
dzięki badaniom prenatalnym 

mama zyskuje pewność, że dziecko 
jest zdrowe i po narodzinach  

nie wymaga specjalistycznej opieki.
~

zdrowie

ważne badania usg
• między 11. a 14. tygodniem ciąży – nazywane USG 
genetycznym – sprawdza przede wszystkim ogólną budo-
wę płodu (kończyny, głowa, proporcje ciała, ciągłość krę-
gosłupa), a także to, jak bije serce dziecka, jaka jest budo-
wa i położenie narządów wewnętrznych, a także tzw. 
przezierność fałdu karkowego (NT). Jest to pomiar gru-
bości tkanki podskórnej, mierzonej w okolicy karku. Zbyt 
duża (jej grubość zależy m.in. od wieku ciążowego) może 
(choć nie musi!) świadczyć o chorobie wrodzonej, zespo-
le Downa i Turnera, a także o wadach serca i infekcjach. 
Podczas USG lekarz oceni obecność kości nosowej dziec-
ka. Badanie umożliwia również ocenę typu ciąży bliź-
niaczej, co ma bardzo duże znaczenie dla zaplanowania 
dalszej opieki. Prawidłowo wykonane USG, zgodnie 
ze standardami FMF (Fetal Medicine Foundation), pozwa-
la zidentyfikować do 90 proc. przypadków zespołu Downa. 

• między 18. a 23. tygodniem ciąży – badanie potocz-
nie zwane połówkowym to najlepszy moment na ocenę 
poszczególnych narządów płodu. Pomimo że serce dziec-
ka jest lepiej widoczne w 24.–26. tygodniu ciąży, już 
na tym etapie można wykryć niektóre wady. W trakcie 
drugiego badania USG sprawdza się budowę innych orga-
nów i kości malucha, co pozwala wykryć ewentualne 
wady. USG umożliwia również ocenę prawidłowości wzra-
stania płodu oraz potencjalne zagrożenia dla ciąży (w dru-
giej jej połowie), m.in. na podstawie przepływów 
dopplerowskich.

• Około 32. tygodnia ciąży – badanie umożliwia ocenę 
prawidłowości wzrastania płodu, ilości wód płodowych, 
stanu łożyska oraz przepływów dopplerowskich (wyko-
nywane w celu wykrycia objawów wskazujących na zagro-
żenie płodu). W tym okresie uzyskujemy najbardziej czy-
telny obraz badania 4D. Co ważne, USG Dopplera i 4D 
nie jest refundowane przez NFZ.

Również w badaniach USG wykonywanych w później-
szych okresach, za pomocą sondy dopochwowej, ocenia-
ne są potencjalne zagrożenia porodem przedwczesnym, 
lokalizację łożyska oraz ewentualnie stan blizny po cesar-
skim cięciu. 

Badania USG są bezbolesne, wykonywane najczęściej 
przez powłoki brzuszne. Zdarza się jednak, że lepszy 
obraz uzyskuje się w badaniu transwaginalnym (dopo-
chwowym). Trwają kilkanaście, niekiedy kilkadziesiąt 
minut. Lekarz smaruje brzuch kobiety żelem, a potem 
przesuwa po nim głowicą aparatu USG (w przypadku 
badań przez powłoki brzuszne). Badania transwaginal-
ne wykonywane są za pomocą sondy dopochwowej, któ-
rą wprowadza się do pochwy (wcześniej nakłada się na 
nią powłoczkę oraz żel). 
KOszt: Jeśli ciążę prowadzi lekarz, który ma podpisa-
ny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, USG 
w terminach 11.–14. tydzień, 21.–26. tydzień, 27.–32. 

obarczone będzie wadą. Każdy wynik koniecznie należy skonsul-
tować z lekarzem, gdyż zdarza się, że test PAPP-A sugeruje podwyż-
szone ryzyko, ale prawidłowy obraz ultrasonograficzny wskazuje 
na zdrową ciążę.

• W testach typu NIPt (serenity, NIFty, Harmony) z krwi kobie-
ty izolowane jest tzw. wolne DNA płodowe. Potem analizowana jest 
liczba wybranych chromosomów związanych z występowaniem naj-
częstszych wad genetycznych. Test można wykonać od 10. tygodnia 
ciąży, robiony jest z krwi pobranej z żyły, nie musisz być na czczo. 
Wynik otrzymasz po 2–3 tygodniach. 
Czułość testów jest bardzo wysoka, wynosi ok. 79–99 proc., ale jest 
różna dla poszczególnych wad. Np. Serenity i NIFTy dla zespołu 
Downa wynosi ponad 99 proc. przy 0,1 proc. odsetku wyników fał-
szywie dodatnich. Warto jednak pamiętać, że są to testy przesie-
wowe, a nie diagnostyczne. Wyniki nieprawidłowe należy potwier-
dzić w badaniach inwazyjnych. 
KOszt: NFZ refunduje test PAPP-A u kobiet, które są w grupie 
ryzyka, czyli które skończyły 35 lat, mają nieprawidłowy wynik 
badania USG lub u których w poprzedniej ciąży wystąpiły wady 
genetyczne płodu. Warto jednak wiedzieć, że Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne zaleca go każdej ciężarnej. Prywatnie zapłacimy  
za nie 200–400 zł.
Testy Serenity, NIFTy i Harmony nie są refundowane, kosztują  
2–3 tysiące zł. 

badania inwazyjne
To amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza. Badania inwa-
zyjne wiążą się z nieznacznym (poniżej 1 proc.) ryzykiem utraty 
ciąży, ale ich skuteczność w potwierdzaniu najczęstszych chorób 
genetycznych jest stuprocentowa. Zazwyczaj wskazaniem do ich 
wykonania jest niepokojący obraz badania USG lub nieprawidłowy 
wynik testu PAPP-A. Ostateczna decyzja o zrobieniu badania nale-
ży do rodziców dziecka. Lekarz zawsze omawia korzyści i ryzyko 
związane z tego rodzaju diagnostyką. 
Na wynik biopsji trofoblastu i kordocentezy czeka się kilka dni, 
amniopunkcji – około 2 tygodni.
KOszt: Wszystkie badania po skierowaniu przez lekarza mające-
go podpisaną umowę z NFZ, są bezpłatne. 
WaŻNE: Warto pamiętać, że w większości przypadków wyniki 
badań prenatalnych (nieinwazyjnych i inwazyjnych) potwierdzają 
prawidłowy rozwój płodu, dając przyszłej mamie poczucie bezpie-
czeństwa. Diagnostyki tego rodzaju nie warto się zatem obawiać! ◆

tydzień i po 40. tygodniu ciąży są bezpłatne. Prywatnie 
zapłacimy za nie 150–250 zł. 

testy z krwi Matki
Można je wykonać po zaleceniu lekarza lub bez skiero-
wania, samodzielnie. 
• test PaPP-a ma na celu ustalenie ryzyka urodzenia 
dziecka, które będzie obciążone zespołem Downa, Edward-
sa i Patau. Robi się go w 10.–14. tygodniu ciąży. Badanie 
wymaga pobrania krwi od kobiety, najlepiej w tym samym 
dniu, w którym wykonywane było USG płodu. W krwi 
mierzy się stężenie dwóch substancji: białka ciążowe-
go A (PAPP-A) oraz wolnego beta-hCG. Na tej podstawie, 
oraz dzięki informacjom o wieku kobiety i danych z USG 
dziecka, program komputerowy wylicza prawdopodobień-
stwo wystąpienia wad. Dla przykładu, jeśli ryzyko zespo-
łu Downa wynosi 1:100, oznacza to, że na 100 kobiet z takim 
wynikiem 99 urodzi zdrowe dzieci, a jedno dziecko  
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KONsultaCJa
dr Katarzyna Lenckowska,  

ginekolog-położnik z Kliniki  
Zdrowia Kobiety INVICTA w Gdańsku
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forma & fit forma & fit

aKTyWNy relaKS

na  wodzie

Pływanie kajakiem to świetny 
sposób na odpoczynek na łonie 

natury z rodziną. Poprawi 
kondycję, usprawni mięśnie 

i ukoi skołatane nerwy.  
Taki rodzaj wysiłku fizycznego 

polecany jest każdemu. 
/ tekst Anna Dąbrowska

(skręcanie, zawracanie). Ważna jest także umiejęt-
ność współpracy osób płynących razem. 

jak dobrać kajak?
Warto zwrócić uwagę na to, aby sie-
dzisko było wygodne. Po oparciu 
pleców z przodu powinno być miej-
sce na nogi. Długość wiosła 
dobieramy do wzrostu, dzięki 
czemu można wygodnie nim 
operować. Jeśli trasa wyma-
ga przenoszenia kajaka, 
s p r a w d ź m y,  c z y  t e n 
ma uchwyty na dziobie i rufie, 
za które go złapiemy.

bezpieCzeństwo
Zasady, które pozwolą cie-
szyć się urlopem:
 Zawsze sprawdzajmy stan 
techniczny kajaka, do którego 
wsiadamy. Nie wystarczy obej-
rzenie go na stojaku. Po zwodo-
waniu zwróćmy uwagę na to, czy do 
środka nie dostaje się woda, a komory 
wypornościowe działają prawidłowo (jeśli 
ich nie ma, w razie wywrotki kajak zatonie).

 Wiosła powinny być sprawne. Nie mogą się 
wyginać i rozkręcać.
 Kamizelka asekuracyjna to podsta-

wa .  Wy bierajmy dopa sowa ną  
do masy i rozmiarów ciała. Zatrza-

ski powinny się zapinać i „trzy-
mać” nawet po lekkim pocią-

gnięciu. W każdej komorze 
powinien się znajdować 
materiał wypornościowy. 
 Kamizelkę miejmy cały 
czas na sobie: kiedy na niej 
siądziemy, nie spełni swo-
jej funkcji. W ten sposób 
niszczy się też materiał 
wypornościowy. 
 Dzieci muszą pływać 

w kamizelkach. Co więcej, 
dobrą praktyką jest ubiera-

nie w nie maluchów także 
w czasie cumowania przy 

pomostach.
 Nie stawajmy na kajakach ani 

nie przechodźmy między nimi, o ile 
nie mamy pewności, że podłoże jest 

stabilne oraz jesteśmy w stanie utrzymać 
równowagę. ◆

W kajaku można spędzić cały urlop, 
weekend albo tylko popołudnie. W Pol-
sce nie brakuje atrakcyjnych szlaków 
o różnym stopniu trudności, prze-
znaczonych dla amatorów i wprawio-

nych pływaków. Pierwszy spływ warto odbyć pod okiem 
doświadczonego instruktora.

dokąd pojeChać?
W każdym regionie jest kilka dobrych tras, których poko-
nanie może trwać zarówno kilka godzin, jak i kilka dni. 
Dodatkowo przy większości jezior znajdują się wypoży-
czalnie. Dobrze do spływania nadają się także rzeki. 
Popularne kierunki to Krutynia, Rospuda, Brda, Czar-
na Hańcza, Dunajec. Organizację spływu dla większej 
grupy osób warto powierzyć specjalistycznym biurom, 
ale można też podjechać do wypożyczalni i wynająć kajak 
na godziny. 

na dobry poCzątek
Pływanie kajakiem jest proste, ale na opanowanie umie-
jętności potrzeba trochę czasu. Dlatego najlepiej jest 
za pierwszym razem wybrać się z kimś bardziej doświad-
czonym. Tak będzie dużo sympatyczniej i bezpieczniej. 
To, czego początkujący kajakarz musi się nauczyć,  
to: wsiadanie i wysiadanie, wiosłowanie i manewrowanie 

Zalety KaJaKaRstwa

• Aktywność na świeżym powietrzu  
podnosi poziom witaminy D w organizmie.

• Woda działa relaksująco  
i pomaga rozładować stres.

• Wiosłowanie wzmacnia pas barkowy  
oraz mięśnie kręgosłupa.  

Dzięki regularnemu ruchowi  
mięśnie pleców przestają boleć. 

• Pływanie w jednym kajaku z partnerem  
to bardzo miłe przeżycie, to dobry pomysł 

na spędzanie czasu razem. 

~

~

NieZbędNiK KaJaKaRZa

Co zabrać na wycieczkę?
• Wodoodporną torbę lub plecak. Do wnętrza kajaka 

zawsze może się trochę nachlapać. Lepiej, żeby 
rzeczy w środku torby się nie zamoczyły. 

Dokumenty i telefon warto schować dodatkowo 
do szczelnego etui, bo ich utopienie  

to dość częsty przypadek. 

• Kurtkę przeciwdeszczową ze spodniami. 

• Ręcznik. Można na nim usiąść  
i wykorzystać do wytarcia się.

• Okulary przeciwsłoneczne, czapkę lub kapelusz, 
krem z filtrem. Nawet jeżeli niebo jest zachmurzone, 

filtry UV oraz odpowiednia ochrona głowy  
i wzroku są potrzebne. 

• Awaryjną porcję jedzenia i wodę. Podczas spływu 
często nie ma możliwości zatrzymania się na posiłek, 

dlatego banan i woda są konieczne. 

• Apteczkę pierwszej pomocy.
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uroda

Promienie słońca nastrajają pozytywnie, 
a delikatna opalenizna dodaje urody. 

Jednak aby bezpiecznie korzystać 
z uroków lata, pamiętajmy  

o kilku zasadach.  
/ tekst Dorota Gepert

– lepsza będzie emulsja, beztłuszczowy f luid albo żel. Jeśli nie lubi-
my smarowania, wybierzmy spray. Do ochrony miejsc szczególnie 
wrażliwych, takich jak nos, usta czy uszy, używajmy sztyftów.

liCzą się Filtry
Skórę chronią dwa rodzaje filtrów. Fizyczne (mineralne) to najczę-
ściej tlenek cynku lub dwutlenek tytanu. Mają postać białego prosz-
ku, który rozprasza promienie słoneczne. Jego cząsteczki są na tyle 
duże, że nie wnikają w głąb skóry, tylko pozostają na jej powierzch-
ni i tworzą niewidoczną warstwę zaporową. 
Z kolei filtry chemiczne to związki, które działają zupełnie inaczej. 
Pochłaniają promieniowanie słoneczne i zamieniają ją na energię, co 
powoduje zwiększenie temperatury skóry. Kosmetyki, które je zawie-
rają, mają lekką konsystencję i bardzo łatwo się wchłaniają. ◆

poD 
KONTrOlą

opal anie
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s łońce w Polsce nas nie rozpieszcza. Dlatego kiedy jest go sporo, 
czyli latem, warto jak najwięcej z niego korzystać. Zamiast cho-
wać się przed nim w cieniu i unikać go, postawmy na mądrą 
ochronę. Możemy wybierać spośród różnorodnych preparatów, 
które umożliwiają spacery, wycieczki rowerowe, a nawet opalanie 

się na plaży bez ryzyka poparzeń i powstawania groźnych zmian skórnych.

kreM, a Może sztyFt?
Wbrew obiegowej opinii gęstsze mleczko z filtrami nie chroni lepiej niż 
preparat w sprayu. Konsystencja nie ma znaczenia, liczy się tylko wyso-
kość SPF. Preparaty można więc dobierać zgodnie ze swoimi upodobania-
mi, a także potrzebami skóry. Jeśli jest sucha, sprawdzą się krem, olejek 
lub mleczko, które dobrze nawilżają i natłuszczają. W przypadku tłustej 

POLECAMY

 –
 r

e
k

o
m

e
n

d
o

w
a

n
a

 c
e

n
a

 d
e

ta
li

c
z

n
a

 P
ro

d
u

ce
n

ta
 w

 w
y

b
r

a
n

y
c

h
 A

p
te

k
a

c
h

; 
 –

 ś
re

d
n

ia
 c

e
n

a
 r

y
n

k
o

w
a

abC KąPieli słONeCZNyCh
• Kremem z filtrem smaruj się około 30 minut  
przed opalaniem, a potem powtarzaj aplikację  
co około dwie godziny. 
• Numery filtrów kosmetyków do opalania powinny być 
tym wyższe, im jaśniejsza jest skóra.
• Przed plażowaniem nie używaj perfum i unikaj picia 
naparu z dziurawca czy koktajli z dodatkiem pietruszki  
– mogą sprzyjać powstawaniu przebarwień na skórze.
• Zacznij opalać się od 15–20 minut dziennie,  
żeby stopniowo przyzwyczajać skórę do słońca.
• Unikaj plażowania wtedy, gdy promienie  
są najsilniejsze, czyli od 11.00 do 16.00.
• W pierwszych dniach urlopu stosuj kosmetyki  
z najwyższymi filtrami.
• Nie oszczędzaj kremów. Zapewnisz sobie dobrą ochronę,  
gdy nałożysz na ciało sześć łyżeczek preparatu. 

naSZ ekSpert
Wioletta Kaniewska, 

kosmetolog z Elite Centrum Laseroterapii w Warszawie

Za fotostarzenie w dużej mie-
rze odpowiadają promienie 
UVA, zaś UVB wywołują opa-
leniznę. Pierwsze kumulują się 
w skórze, powodują uszkodze-
nia kolagenu i DNA komórek 
oraz zmniejszają regenerację 
naskórka, czyli są główną przy-
czyną zmarszczek. Efekt dzia-

łania UVB widzimy szybko 
w postaci brązowego odcienia 
skóry. Na szczególną ochronę 
warto postawić podczas waka-
cji nad wodą. Tam ilość promie-
niowania UV może być o wie-
le zwiększona niż w innych 
rejonach. Trzeba więc stosować 
krem z wysokim filtrem.
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mały

Kur acJusz
Pobyt w sanatorium to szansa na polepszenie  

stanu zdrowia dziecka. Wymaga przygotowania i dobrej organizacji. 
/ tekst Dorota Gepert

1. KuDOWA-ZDrój polskie uzdrowisko na Dolnym Śląsku. 
2. CIECHOCINEK zabytkowy pałacyk.
3. ŚWIErADóW-ZDrój Stok Izerski.  

4. KOłOBrZEG budynek ratusza na skwerze rynku starego miasta. 
5. KOłOBrZEG molo.

  ~
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podróżepodróże

D o sanatorium mogą pojechać już przedszkola-
ki, zazwyczaj od trzeciego roku życia, choć 
niekiedy jadą nawet dwulatki. Najmłodsi 
kuracjusze (do sześciu lat) na turnusie lecz-
niczym muszą mieć zapewnioną opiekę  

– mamy, taty lub babci. Opiekunowie płacą jednak za 
swój pobyt i posiłki, a wysokość opłat jest ustalana przez 
konkretne uzdrowisko. O konieczności wzięcia zwolnie-
nia lekarskiego lub urlopu warto uprzedzić pracodawcę, 
gdyż informacje o przyznaniu terminu pobytu w sana-
torium przekazywane są dość późno – około dwóch tygo-
dni przed wyjazdem.
Dzieci w wieku szkolnym w sanatorium przebywają bez 
osób najbliższych, bo mają zapewnioną całodobową opie-
kę, a także lekcje w ramach programu podstawówki  

i gimnazjum. Dlatego kierowane są na leczenie w trak-
cie roku szkolnego. Natomiast młodzież licealna tylko 
w trakcie wakacji. Turnus w sanatorium trwa 21 dni. 

dąbki
To idealne miejsce dla dzieci, które mają problemy z dro-
gami oddechowymi oraz alergiami. Atutem uzdrowiska 
jest szeroka, piaszczysta plaża, po której można spacero-
wać o każdej porze roku. Wzdłuż plaży rozciąga się sze-
ściokilometrowa leśna promenada. W południowej czę-
ści miasteczka znajduje się wielkie jezioro Bukowo. Dąbki 
zaczęły się intensywnie rozwijać jako uzdrowisko od począt-
ku XX wieku. Mają status 44., najmłodszego uzdrowiska 
w Polsce. Od początku na kuracje przyjeżdżali tu naj-
młodsi pacjenci. 

CieChoCinek
Sanatorium usytuowane jest blisko tężni solankowych. 
Specjalizuje się w leczeniu otyłości, dysfunkcji narządów 
ruchu, chorób górnych dróg oddechowych, układu ner-
wowego oraz reumatoidalnych. Na miejscu wykonywa-
ne są zabiegi kinezyterapeutyczne, borowinowe, fizyko-

SkIerowanIe
Wniosek do sanatorium wystawia lekarz pierwszego 

kontaktu. Nie wszystkie choroby można leczyć 
w uzdrowiskach, dlatego każde skierowanie  

po złożeniu jest indywidualnie rozpatrywane w NFZ. 

Lekarz tylko sugeruje miejsce, do którego powinno 
jechać dziecko, ostateczną decyzję podejmuje NFZ. 

Wniosek można wysłać lub złożyć osobiście.  
Czas oczekiwania na wyjazd – to kilka miesięcy.  

Po otrzymaniu skierowania status i miejsce w kolejce 
można śledzić online (skierowania.nfz.gov.pl).

 →

1. 3. 4.

2.

5.
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wSkaZanIa
Nowością jest leczenie sanatoryjne nadwagi  

oraz otyłości u dzieci i młodzieży.  
Od dawna natomiast w sanatoriach  

mogą kurować się najmłodsi  
cierpiący z powodu alergii,  

schorzeń górnych dróg oddechowych,  
kręgosłupa, metabolicznych  

a także po urazach ortopedycznych,  
z zapaleniem kości i stawów.  

Po 15. roku życia najczęstszymi wskazaniami  
są: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze,  
przewlekłe choroby tarczycy i nerek. 

tROChę iNaCZeJ
Aby dziecko korzystało z zabiegów i leczenia,  

wcale nie trzeba mieszkać w sanatorium.  
Taką opcję warto wziąć pod uwagę,  

zwłaszcza gdy możemy zamieszkać u rodziny  
lub wolimy wykupić noclegi i posiłki  

w pobliskim pensjonacie. Wtedy wystarczy 
nam skierowanie na tzw. uzdrowiskowe  

leczenie ambulatoryjne. Na przydzielenie  
samych zabiegów czeka się znacznie krócej.  

Przy takiej opcji pobyt (noclegi, posiłki)  
dla dziecka i opiekuna są płatne.  

Turnus trwa od 8 do 16 dni.

a może szpital uzdrowiskowy?
Dzieci powyżej trzeciego roku życia mogą poprawiać stan zdrowia nie tylko w sanatoriach, lecz także szpitalach 
uzdrowiskowych. Pobyt i leczenie są tam bezpłatne. Turnus trwa 27 dni. Sale w nich są najczęściej wieloosobowe,  

dzieci mają opiekę pedagogiczną, lekarską i pielęgniarską. Także w szpitalach jest możliwość (w niektórych to obowiązkowe 
dla dzieci do lat sześciu) zorganizowania miejsca dla opiekuna.

terapeutyczne, masaże, inhalacje, kąpiele w basenie 
solankowym. Ciechocinek to miasto-ogród, od lat cie-
szy się popularnością wśród kuracjuszy. 

świeradów-zdrój
To malowniczo położone miasteczko w Górach Izerskich. 
Słynie z doskonałych wód mineralnych i radonowych 
oraz pokładów borowiny. W uzdrowisku Świeradów-
-Czerniawa leczone są dzieci z otyłością, chorobami gór-
nych i dolnych dróg oddechowych, dychawicą oskrzelo-
wą, cierpiące na alergie wziewne i pyłkowe, astmę 
oskrzelową, atopowe zapalenie skóry. Podczas turnusów 
najczęściej stosowane są: inhalacje, ćwiczenia oddecho-
we, kuracje pitnymi wodami mineralnymi, światłolecz-
nictwo, hydroterapię. Okolice są idealne do spacerów po 
lesie, a także wypadów rowerowych. Można też zaplano-
wać wycieczkę do Zamku Czocha. Blisko jest do Czech 
oraz Niemiec. 

rabka-zdrój
To dobry wybór dla dzieci, u których wzmocnienia potrze-
bują górne i dolne drogi oddechowe, a także dla małych 
astmatyków. Leczy się tu również schorzenia przewodu 
pokarmowego (w tym otyłość) i moczowego oraz nerek, 
reumatyczne i cukrzycę. Historia tego uzdrowiska zwią-
zana jest z wodami mineralnymi (solankami) i wspania-
łym mikroklimatem. Zaczęła się w latach 30. XVII wie-
ku. Atrakcją jest park zdrojowy, w którym mieszczą się 
pijalnie wód. 

kołobrzeg
Tutaj warto się wybrać z dziećmi, które cierpią na scho-
rzenia górnych dróg oddechowych, głównie astmę. Leczy 
się tu także choroby związane z przemianą materii 
– cukrzycę, otyłość i zaburzenia tarczycy. Uzdrowisko 
należy do największych w Polsce i oferuje wiele atrakcji, 
także dla najmłodszych. To także świetny punkt wypa-
dowy do zwiedzania okolicznych miejscowości.

kudowa-zdrój
Sanatorium w tym uzdrowisku specjalizuje się w lecze-
niu skoliozy i schorzeń narządu ruchu. Trafiają do nie-
go dzieci po długich unieruchomieniach, a także che-
mioterapii. Pomoc znajdą też kuracjusze z otyłością. 
Panuje tu bardzo łagodny klimat, który sprzyja osłabio-
nym maluchom. W uzdrowisku są źródła wód mineral-

nych. Sanatoria skupiają się wokół parku zdrojowego, 
dokąd jest bardzo blisko na spacery. Z dzieckiem 
można także wybrać się na wycieczki w góry, zarów-
no po polskiej, jak i czeskiej stronie. ◆

~
PLAŻA NAD BAłTyKIEM to idealne miejsce  

na spacery z małym alergikiem i dzieckiem cierpiącym  
na schorzenia układu oddechowego.

podróże



l ato w pełni! Każda z nas chce, aby jej biust 
ładnie prezentował się zarówno w letnich, 
jak i sportowych ubraniach.
Tymczasem aż 80 proc. kobiet nie zdaje sobie 
sprawy, że nosi źle dobrany stanik. Efekt? 
Nie tylko bóle ramion, głowy, kręgosłupa 

czy nieładnie zgarbione plecy. Oprócz zdrowia to także kwe-
stia estetyki piersi. Dobry stanik pomaga w zyskaniu poczu-
cia własnej wartości, pewności siebie oraz atrakcyjności.

Współczesna kobieta jest wykształcona, niezależna, zorga-
nizowana i gotowa na zmiany. Rozwija pasje i realizuje 
marzenia. Coraz większą wagę przywiązuje do zdrowego 
jedzenia, dba o formę i kondycję ciała.
I tu paradoks: nic tak nie deformuje biustu kobiet jak 
aktywność fizyczna. Podskoki, gwałtowne wstrząsy, 
przeciążenia mają, niestety, negatywny wpływ na kon-
dycję piersi.
 
A przecież deformacji można zapobiegać. Receptą jest 
odpowiednio dobrany biustonosz. W przypadku jakiej-
kolwiek aktywności fizycznej porządny stanik sportowy 
jest po prostu niezbędny.

Według badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii (Rese-
arch Group in Breast Health wśród 2080 dziewcząt:
•  aż 76 proc. miało niewystarczającą wiedzę na temat 

potrzeby ochrony piersi (zdrowia i ich kondycji) pod-
czas wykonywania ćwiczeń;

•  aż 87 proc. chciało dowiedzieć się więcej na ten temat;
•  aż 46 proc. przyznało, że nie uprawia sportu z powodu 

bólu piersi i zażenowania;

•  jednocześnie tylko 10 proc. zakładało staniki sportowe 
podczas treningów.

Rezultaty tych badań pokazały także, że im większe były 
obawy dziewcząt, tym mniejsza była ich aktywność fizycz-
na. Konieczna jest więc edukacja młodych kobiet.
Oprócz wskazywania korzyści wynikających z odpowied-
niego wsparcia piersi podczas aktywności fizycznej eduka-
cja ta powinna koncentrować się na cechach stanika sporto-
wego, który rzeczywiście zapewni dobre podtrzymanie.
Wyniki badań pokazują, jak ważne są: świadomość 
potrzeb kobiet oraz nawyki, które warto kształtować 
jak najwcześniej. 
Duże znaczenie mają profilaktyka oraz przemyślane wybo-
ry bielizny sportowej. Te czynniki mają niebagatelne zna-
czenie nie tylko dla estetyki piersi i zdrowia, lecz także 
wpływają pozytywnie na samopoczucie i zwiększają pew-
ność siebie.

jak było kiedyś
Od wieków kobiety aktywne sportowo dbały o podtrzy-
manie biustu podczas ćwiczeń. Greczynki, które w sta-
rożytnej Sparcie brały udział w olimpiadzie, aby ograni-
czyć ból piersi i jego negatywny wpływ na ich rezultaty 
sportowe, miały do wyboru specjalne opaski podtrzymu-
jące biust: „apodesmos” (pod ubraniem), „strophion”  
(na ubraniu) lub wąskie wstążki wiązane bezpośrednio 
wokół piersi, czyli „anamakalistekr” i „mastodeton”.

W 1977 roku Hinda Miller i Lisa Landhal zszyły dwie „jock 
straps”, czyli opaski noszone przez sportowców w celu ochro-
ny męskich genitaliów. Tak narodził się pierwszy stanik spor-
towy, zwany „jockbra”. 
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zdrowie zdrowie

liczy się jakość
NIe „JaKOś”

~
/ tekst Marta Janik

aż cztery spośród pięciu kobiet  
nosi biustonosz źle dobrany do potrzeb. 

rozsądek podpowiada, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.

I chociaż współczesne modele różnią się od prototypu, to czte-
ry dekady później staniki sportowe stały się powszechne jak 
legginsy do joggingu i dobra para butów do biegania. 

nie każdy stanik zwany 
sportowyM rzeCzywiśCie 
spełnia swoją FunkCję
Warto o tym pamiętać, przeglądając oferty dostępne  
na rynku. Aby biustonosz sportowy skutecznie chronił 
piersi, zapewniając mocną stabilizację podczas ćwiczeń, 
musi mieć odpowiednią konstrukcję.
Doskonale wie o tym szwedzka marka yajLee, której inno-
wacyjne biustonosze sportowe zapewnią mocne i kom-
fortowe podtrzymanie piersi nawet podczas intensyw-
nych treningów i mocnych wstrząsów.
Co odróżnia biustonosze sportowe yajLee od innych marek 
dostępnych na rynku? To przede wszystkim innowacyjność 
rozwiązań, jakość, funkcjonalność i komfort, czego efektem 
jest połączenie tych zalet w jeden produkt. Staniki sportowe 
marki yajLee zapewniają stabilizację piersi z każdej strony 
(z przodu, boków oraz tyłu). Szerokie i miękkie poduszecz-
ki na ramiączkach chronią przed uciskiem, pomagają odcią-
żyć mięśnie ramion i szyi. Ważny jest też materiał, z którego 
są wykonane. Mocny i podwójny, o specjalnie dobranej ela-

styczności, dzięki której idealnie dopasuje się do piersi o wymia-
rach miseczki od A do G. Wystarczy prawidłowo zmierzyć 
obwód pod biustem. Aby dobrać rozmiar, nie ma potrzeby 
odejmowania 3–5 cm, jak ma to miejsce w przypadku innych 
staników. Taśma jest szeroka i zapewnia mocne podtrzyma-
nie. Biustonosze yajLee są całkowicie bezszwowe. Nie ma więc 
ucisków, otarć i podrażnień spowodowanych fiszbinami, a tka-
nina, z której są wykonane, została poddana specjalnej ochro-
nie metodą Hy Dry Protection, dzięki której wilgoć jest odpro-
wadzona na zewnątrz, a skóra pozostaje sucha.
Dlatego Szwedki, doceniając zalety biustonoszy sportowych 
marki yajLee, mówią o nich: „absolut bästa stödet”, czyli 
absolutnie najlepsze wsparcie podczas ćwiczeń. 

biust nie Musi przeszkadzać  
i boleć podCzas treningów
Podczas biegania, jazdy konnej czy innej aktywności spor-
towej intensywnie pracują nie tylko nogi i ręce, ale piersi. 
ćwiczymy mięśnie brzucha, dbamy o wygląd pośladków, 
ale często ignorujemy potrzeby biustu, jednego z najważ-
niejszych atutów kobiecości.
Zachowanie więzadeł Coopera i piersi w dobrej formie, bez 
ingerencji skalpela, to rzecz bezcenna. Dlatego wybierając sta-
nik sportowy, pamiętajcie, że liczy się jakość nie „jakoś”! ◆
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~
Namiętność i zakochanie mija średnio 

po dwóch latach, choć czasem może 
trwać do czterech.

~

mIłOśCI
chemia

Trafiła mnie strzała amora, mówimy, poetycko opisując stan 
zakochania. a jednak można ten stan rozłożyć na czynniki 

pierwsze. Nie brzmi zbyt romantycznie? za to dostarcza 
wiele cennych informacji o nas samych.

/ rozmowa z Joanną Wielgopolan, psycholog

Dlaczego niektórzy wpadają nam w oko, a inni wyda-
ją się nieatrakcyjni?
To zależy od wielu czynników. Naukowcy nadal badają 
tę kwestię. W 2010 roku Stephanie Ortigue z Syracuse 
University opublikowała w „Journal of Sexual Medicine” 
wnioski ze swoich obserwacji: widząc twarz człowieka, 
potrzebujemy około pół sekundy, żeby podjąć decyzję, 
czy to może być nasz potencjalny partner. A wybieramy 
na podstawie między innymi: przyjemnych skojarzeń, 
naszych wspomnień tego, jak wyglądali ważni dla nas 
ludzie, pierwszej miłości, indywidualnych doświadczeń,  →

POLECAMY

 –
 r

e
k

o
m

e
n

d
o

w
a

n
a

 c
e

n
a

 d
e

ta
li

c
z

n
a

 P
ro

d
u

ce
n

ta
 w

 w
y

b
r

a
n

y
c

h
 A

p
te

k
a

c
h

; 
 –

 ś
re

d
n

ia
 c

e
n

a
 r

y
n

k
o

w
a

czy i jak jesteśmy do siebie dopasowani. Okazuje się że 
oboje uwielbiamy gotować, chodzić do kina albo łączy 
nas pasja żeglarstwa i dochodzimy do wniosku, że jeste-
śmy dla siebie stworzeni. Czujemy, że nikt nas lepiej nie 
rozumie od wybranki lub wybranka, bo łączy nas „pokre-
wieństwo dusz”. To faza weryfikacji, która może trwać 
różnie, w zależności od częstotliwości spotkań, ale też 
naszych cech osobowości.
Stąd prosta droga do poczucia, że razem jest nam najle-
piej i dążymy do tego, aby zostać parą – wchodzimy w fazę 
wyłączności. Zaczynamy czuć potrzebę intymności, chce-
my być blisko fizycznie. I jest to kolejny etap, o tyle waż-
ny, że to właśnie od intymności zależy poziom satysfak-
cji ze związku. 
Nie ma reguły, ile powinny trwać poszczególne etapy,  
bo każdy z nas jest inny i każdy związek ma swoją dyna-
mikę. Wiemy, że namiętność i zakochanie mijają śred-
nio po dwóch latach, ale maksymalnie mogą trwać do 
czterech. Potem bywa, że „klapki z oczu” spadają i widzi-
my drugą osobę w zupełnie innym świetle, bez „miło-
snego filtra” i jeśli wszystkie te etapy przeszliśmy, to 
możemy zacząć bardziej świadomie budować związek.

a gdybyśmy chcieli rozłożyć sam proces zakochiwania 
się na czynniki pierwsze? 
Byłby to mało romantyczny opis: zaczyna się przemiesz-
czaniem jonów sodu i potasu, czyli impulsów elektrycz-
nych, od receptorów w narządach zmysłów do mózgu. 
Jeśli kandydat oszacowany został pozytywnie, to uru-
chamia się burza reakcji chemicznych. 

Przyspieszone tętno, błyszczące oczy, promienna cera, 
rumieńce na policzkach, ale także uczucie ścisku w żołąd-
ku, pocące się ręce – z czego wynikają te zmiany w wyglą-
dzie i funkcjonowaniu ciała? 
To rezultat procesów biochemicznych. Receptory zbiera-
ją informacje o kandydacie do zakochania się, po czym 
przekazują to wszystko do mózgu. Organizm zaczyna 
produkować hormon – fenyloetyloaminę – i to właśnie 
ona powoduje, że policzki się rumienią, serce bije szyb-
ciej, a źrenice się powiększają. „Hormon zakochania” 
podnosi także poziom dopaminy, która nie bez powodu 
jest nazywana cząsteczką szczęścia. Dzięki niej widzimy 
wszystko jak przez różowe okulary. 

Kiedy zakochujemy się ze wzajemnością, mamy poczu-
cie, że możemy wszystko, a świat leży u naszych stóp. 

skłonności, nawyków, osobowości. Myślę, że na szczę-
ście nie da się tego dokładnie przewidzieć i zaplanować, 
bo cały urok zakochania polega na jego nieprzewidywal-
ności. Jest to proces kompletnie nieświadomy.

Czyli widzimy potencjalny obiekt naszych westchnień 
i co dalej?
Patrzymy i widzimy idealną partnerkę lub partnera, więc 
próbujemy również zaprezentować się z jak najlepszej 
strony. Ta faza atrakcyjności może trwać około trzech 
tygodni. Zastanawiamy się, porównujemy, badamy,  
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~
zakochanie pozostawia 

piękne wspomnienia, podnosi 
samoocenę. Kiedy silne emocje 

związane z tą fazą opadną,  
nie kończy się miłość.  

To zaproszenie do nowego etapu, 
w jaki wchodzi związek.

~

pamiętać o bliskości, robić wspólnie rzeczy, nowe i eks-
cytujące, zaskakiwać i nie kryć emocji. Ale też pamiętaj-
my, że każdy związek jest inny i nie ma jednej uniwer-
salnej recepty na podtrzymanie fascynacji partnerem.

Czym w sensie psychologicznym, ale też czysto biologicz-
nym charakteryzuje się etap stabilizacji w związku?
Kiedy motylki w brzuchu znikną, dochodzą do głosu 
te hormony, które wcześniej tłumiła fenyloetyloamina.
Endorfina, czyli nasza wewnętrzna morfina, daje poczu-
cie bezpieczeństwa, stabilizacji. 
U kobiet więcej jest receptorów oksytocyny, która działa 
relaksująco, łagodzi stres, natomiast u mężczyzn podno-
si się poziom wazopresyny, która łagodzi napięcie i powo-
duje uczucie więzi. I te hormony mogą działać przez lata! 
Niby nudno, ale ten okres daje nam poczucie bezpieczeń-
stwa, a także przywiązanie i stabilność, przez co zaspo-
kaja potrzebę miłości i akceptacji.

zakochanie często porównywane jest do narkotyczne-
go odlotu. są osoby, które nie chcą czy nie potrafią 
funkcjonować w związku pozbawionym pierwiastka 
namiętności, szukając wciąż nowych doznań. 
W tym przypadku główną rolę odgrywa układ nagrody, 
który znajduje się w pęczku przyśrodkowym przodomó-
zgowia. Stymulowany, powoduje odczuwanie przyjem-
ności, więc poszukuje tych doznań, które lubi. 
W sytuacji gdy nie dostarczamy źródeł przyjemności, 
pojawia się z kolei zespół odstawienia z objawami soma-
tycznymi typu stres. Zafiksowanie się na pierwszym eta-
pie relacji to pewien defekt, niedoskonałość. Większość 
społeczeństwa przechodzi do kolejnych faz związku. 
 
Co jest z psychologicznego punktu widzenia bardziej 
dla nas wartościowe: szaleńcze zakochanie czy udany, 
trwały, lecz spokojny związek?
Natura to sobie doskonale wymyśliła – oba te stany są dla 
nas cenne. Zakochanie pozostawia piękne wspomnienia, 
podnosi samoocenę, no i przede wszystkim ma na celu 
znalezienie partnera. 
Warto pamiętać, że kiedy silne emocje związane z tą fazą 
opadną, to wcale nie musi oznaczać, że miłość się skoń-
czyła. To jest zaproszenie do nowego etapu, w jaki wcho-
dzi związek. Pora na odpoczynek, przyjaźń, harmonię 
i poczucie bezpieczeństwa. ◆

psychologia psychologia
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Czy ma to psychologiczne, a może biologiczne 
uzasadnienie? 
Emocje, które są związane z miłością, przeżywamy za spra-
wą dopaminy, która wpływa na układ limbiczny. U osób 
w stanie zakochania dopamina aktywuje w mózgu podob-
ne obszary jak kokaina. Kolejnym neuroprzekaźnikiem, 
którego poziom wzrasta, jest noradrenalina, która wpły-
wa na utrzymanie nastroju, powoduje szybsze bicie ser-
ca, zwiększa odporność na ból i sprawia, że możemy „góry 
przenosić”.

Niestety, rzadko udaje się przejść przez życie uczucio-
we całkiem suchą stopą, zdarzają się też nieodwzajem-
nione uczucia. Co się wtedy z nami dzieje? Jak „prze-
trawia” to nasza psychika? 
Czasem bywa tak, że namierzony naszym przodomózgo-
wiem – czyli układem limbicznym – potencjalny wybra-
nek albo wybranka nie czuje tego co my. Fizjologia dzia-
ła wtedy tak jak w przypadku „przerwy w dostawie” 
substancji uzależniającej. To nic innego jak zespół 
odstawienia.
Kiedy cierpimy, spada poziom innego neuroprzekaźni-
ka – serotoniny. A serotonina to hormon szczęścia – jeśli 
go zabraknie, to mamy spadek nastroju, ogarnia nas smu-
tek, wszystko staje się szare i beznadziejne, nie możemy 
się na niczym skoncentrować, źle śpimy. 
Odrzucenie naszych uczuć powoduje też wzrost pozio-
mu kortyzolu, czyli tzw. hormonu stresu. Jeśli w organi-
zmie jest go zbyt dużo, może to doprowadzić do depre-
sji, załamania, a nawet myśli samobójczych. Ale spokojnie, 
z czasem poziom serotoniny i kortyzolu wraca do nor-
my. To znak, że… właśnie przeżyliśmy zawód miłosny.

Dlaczego zauroczenie, fascynacja przemijają? Czy 
są sposoby na ich utrzymanie – na stałe?
Powiedziałabym, że na całe szczęście przemijają, bo ile 
można żyć w stanie permanentnego zalania hormonami? 
Nasz mózg musi odpocząć i dlatego lepiej nie utrzymy-
wać tego na stałe, bo to, co przychodzi potem, czyli doj-
rzalsza faza związku, też jest ciekawa. 
Jednak nie ulega wątpliwości, że na początku relacji dzia-
łają za nas hormony, a w kolejnych etapach już jesteśmy 
zdani na własną pracę, wysiłek i mądrość. Ważne, aby 

• FeNyLOeTyLOAMINA – związek chemiczny obecny w mózgu 
człowieka. Pełni funkcję neuroprzekaźnika, odpowiada 

za uczucie euforii. Porównuje się ją do amfetaminy, bo pobudza. 
Sprawia też, że nie dostrzegamy wad otaczającego nas świata. 
Oszacowano, że działa w ten sposób maksymalnie przez cztery 
lata. Obecna także w czekoladzie. Wydziela się również podczas 

wysiłku o umiarkowanej intensywności.

• DOPAMINA – odpowiada za koordynację i napięcie mięśni, 
ale także emocje i procesy psychiczne. Uważana jest  

za przekaźnik przyjemności.

• SeROTONINA – organiczny związek chemiczny, 
neuroprzekaźnik w ośrodkowym układzie nerwowym. 

Produkowana głównie w komórkach błony śluzowej jelit, 
w mózgu, w szyszynce oraz trombocytach. U mężczyzn jej 

poziom jest średnio o 20–30 proc. niższy niż u kobiet. Jej ilość 
w mózgu wpływa na potrzeby seksualne. Zbyt niski może 

wywoływać agresję, zmęczenie, skłonność do depresji.

• KORTyZOL – organiczny związek chemiczny, zaliczany 
do glikokortykosteroidów, wytwarzany przez korę nadnerczy. 

Nazywany hormonem stresu. 

• eNDORFINy – hormony wywołujące dobre samopoczucie 
i zadowolenie z siebie, także stany euforii. Pozwalają ograniczyć 

odczuwanie bólu. Produkowane w mózgu i rdzeniu kręgowym 
m.in. pod wpływem wysiłku fizycznego, śmiechu, przebywania 

na słońcu, a także po zjedzeniu czekolady. 

• OKSyTOCyNA – organiczny związek chemiczny, wytwarzany 
w podwzgórzu, gromadzony w przysadce. Stymuluje m.in. 

uczucie ufności, opiekuńczości oraz umiejętność współdziałania.

~
słOwNiCZeK
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k rok pierwszy to dobre „rozpoznanie tere-
nu”. Sprawdźmy, czym dokładnie zajmuje 
się firma i jaki jest zakres obowiązków 
na stanowisku, o które się ubiegamy. Pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej często pada 

pytanie o to, dlaczego chcemy pracować właśnie tutaj. 
To warto wiedzieć wcześniej i ułożyć sobie w głowie goto-
we odpowiedzi. Jak również określić wysokość zarobków, 
jakiej oczekujemy i jaką realnie możemy otrzymać. 

pierwsze wrażenie
Na rozmowę dobrze jest przyjść kilka minut wcześniej, aby 
pokazać, że punktualność jest naszą mocną stroną. Co ze stro-
jem? Mówi się, że dobrze dobrany to klucz do sukcesu. 
Czy jednak musi to być koniecznie garsonka lub garnitur? 
Nie. Jeśli nie staramy się o posadę w urzędzie czy banku, 
gdzie akurat strój formalny jest konieczny, ubierzmy się po 
prostu schludnie, w nowe, czyste i wyprasowane ubranie, 
w którym czujemy się swobodnie. W przypadku kobiet 
pozytywnie odbierane są dyskretny makijaż i ładnie uło-
żone włosy, panowie nie mogą zapomnieć o ogoleniu się 
lub przystrzyżeniu zarostu oraz przycięciu paznokci – pra-
codawca najczęściej podaje kandydatowi rękę na przywi-
tanie, więc dłoń jest doskonale widoczna. 

pewność siebie
Jakich pracowników lubią pracodawcy? Zaradnych i samo-
dzielnych. Niezależnie od tego, czy spotkanie jest naj-
pierw z kadrową, czy od razu z szefem, na każde trzeba 
przyjść dobrze przygotowanym i zaprezentować się jak 
najlepiej – tak jakby ta jedna wizyta w firmie była decy-
dująca. Bo jeśli nie spodobamy się np. pani z działu płac, 
nici z rozmowy z pracodawcą.
Na rozmowę wejdźmy zdecydowanym krokiem i przy-
witajmy się uściskiem dłoni. Uśmiech, nawet jeśli jeste-
śmy zdenerwowani, pokaże naszą pewność siebie. 
Jeśli przyszły pracodawca przyjmuje nas w swoim gabi-
necie, usiądźmy naprzeciwko niego, ale dopiero wtedy, 
gdy on zajmie swoje miejsce. To prosty wyraz szacunku 
dla jego pozycji. 
Psycholodzy zalecają też, aby nie siadać na brzegu krze-
sła, nie krzyżować nóg ani nie gestykulować nadmier-
nie. Jeśli nie wiadomo, co zrobić z rękami, najlepiej poło-
żyć je na udach lub oparciu krzesła. 

stres pod kontrolą
Jeżeli wcześniej zapiszemy na kartce dokładne miejsce 
spotkania, imię i nazwisko osoby, z którą będziemy  

~
Na rozmowę o pracę trzeba  

ubrać się czysto, schludnie i nie 
przesadzać z wyrazistymi dodatkami. 

~

rOzmOWa

dobre przygotowanie  
i nastawienie pomoże nam 
opanować zdenerwowanie.  

I ułatwi zaprezentowanie się  
z jak najlepszej strony.  

/ tekst Karolina Zawadzka

rozmawiać, sprawdzimy dojazd i wyjdziemy odpowied-
nio wcześnie – nie tylko nie spóźnimy się (co jest kary-
godne), lecz także unikniemy niepotrzebnego stresu. 
Przed rozmową kwalifikacyjną warto też zjeść coś lek-
kiego. Rozmowa o pracę na głodniaka to zły pomysł, może 
się skończyć niekomfortowym burczeniem w brzuchu 
i bólem głowy. Po posiłku zyskamy energię oraz lepszy 
humor. Osoby, które wierzą w „szczęśliwe przedmioty”, 
dla dodania sobie pewności mogą zabrać drobiazg przy-
noszący szczęście. 
A gdy mimo wszystko dopada nas zdenerwowanie już na 
samym spotkaniu? Zróbmy krótką pauzę, weźmy głębo-
ki wdech i na chwilę zatrzymajmy powietrze w płucach. 
To uspokoi oddech, bo stres powoduje, że staje się on szyb-
ki i płytki. Można się uśmiechnąć i spróbować lekko 
zażartować albo po prostu przyznać się do tego, że się 
denerwujemy, bo zależy nam na tej pracy. U przeważa-
jącej większości przyszłych pracodawców znajdziemy 
wówczas pełne zrozumienie, a nawet zyskamy sympatię. 
To miło, że komuś zależy na pracy i taka osoba, nawet 
zdenerwowana, robi znacznie lepsze wrażenie niż prze-
sadnie, sztucznie „wyluzowana”.
Najważniejsze jest myślenie, że wszystko będzie dobrze 
i uda się zdobyć tę pracę, no bo jeśli nawet nie, to prze-
cież to nie koniec świata. Wiadomo, że przyszły praco-
dawca spotyka się z wieloma kandydatami na to samo 
miejsce, a mimo najlepszego przygotowania nie mamy 
wpływu na to, czy akurat nas wybierze. Jego decyzja może 
być bardzo subiektywna. Bywa i tak, że wybrana zosta-
je osoba, która bardziej pasuje na to miejsce niż my. 
Zawsze wtedy warto wyciągnąć pozytywne dla siebie 
wnioski – „Widocznie to nie było moje wymarzone miej-
sce pracy. Ono gdzieś na mnie czeka”. ◆
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start!

FaCebOOK POd luPą

Coraz częściej pracodawcy, nawet ci z niewielkich firm, zaglądają przed rozmową o pracę na profile kandydata w mediach 
społecznościowych. Uprzedźmy ten krok i sprawdźmy wcześniej, czy wszystkie zdjęcia z imprez rodzinnych warto pokazywać 

przyszłemu szefowi? Można też wprowadzić ustawienia, które umożliwiają obserwowanie postów tylko przez znajomych. 

JaKie PytaNia Nie POwiNNy Paść?

Prawo pracy chroni już na rozmowie kwalifikacyjnej. 
Przyszły pracodawca nie może wypytywać o wyznanie, stan 
zdrowia czy – co jest bardzo częste – zamiary powiększenia 

rodziny. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Można grzecznie 
odmówić odpowiedzi na pytanie albo obrócić je na swoją korzyść, 

na przykład mówiąc, że w tej chwili najważniejsze jest dla nas 
znalezienie dobrej pracy, a o taką właśnie się staramy.

~

KWalIfIKaCyJNa
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J edni upatrują w nich szansę na lepszą przyszłość, 
inni w ten sposób realizują własne niespełnione 
marzenia, podążają za trendami lub rozwijają 
pasje swoich latorośli – powodów, dla których 
rodzice zapisują dzieci na zajęcia dodatkowe, jest 

wiele. Tak jak i możliwości wyboru rozmaitych kursów czy 
warsztatów. Językowe, sportowe, artystyczne – w każdej gru-
pie znajdą się zarówno te bardziej, jak i mniej popularne. 
Jakie więc wybrać? Z jednej strony, język trzeba znać, najle-
piej niejeden, z drugiej – o rozwój fizyczny też warto zadbać, 
zaś gra na skrzypcach to rodzinna tradycja... 

Czas na nudę 
Z raportu CBOS „Wydatki rodziców na edukację dzieci 
w roku szkolnym 2012/2013” wynika, że niemal połowa 
badanych uwzględnia w domowym budżecie środki na 
zajęcia pozalekcyjne dla swoich pociech. Średnio przezna-
cza na nie 350 zł miesięcznie. Najpopularniejsze są lekcje 
języków obcych (finansuje je 30 proc. rodziców), ale wraz 
z modą na zdrowy styl życia szybko rośnie zainteresowa-
nie zajęciami sportowymi, czyli pływaniem, piłką nożną, 
tenisem, sztukami walki czy jazdą konną (opłaca je 24 proc. 

~
bierzmy pod uwagę pasje dziecka.  

Nie narzucajmy mu lekcji tenisa, jeśli 
ono marzy o tym, by grać w nogę. 

~

zaJĘCIa POzaleKCyJNe

które danego dnia syn lub córka spędza w szkole, na innych 
zajęciach i średni czas potrzebny na odrobienie lekcji. 
Ważna jest także wygoda, więc i dobra lokalizacja. Warto 
jest popytać innych mieszkających w pobliżu rodziców albo 
udać się do lokalnych ośrodków sportu i kultury – w takich 
miejscach wybór zajęć jest spory i w dodatku nie są one 
drogie, a czasem bezpłatne. Podążając tym tropem, nie 
zaszkodzi dowiedzieć się też, jakie kółka zainteresowań 
prowadzone są w szkole, do której uczęszcza dziecko – zwy-
kle oferty placówek oświatowych obejmują warsztaty języ-
kowe, szachy, kółka muzyczne, teatralne. Bywa też, że tema-
tyczne zajęcia organizowane są przez teatry, kina czy muzea. 
Zanim dokonamy wyboru, poznajmy kompetencje trenera, spo-
sób prowadzenia zajęć i warunki, w jakich będą się odbywać. ◆
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–  taK  cz y  nie ?
rodziców). 16 proc. ankietowanych przyznaje, że regular-
nie opłaca korepetycje i kursy przygotowawcze. 
Dzieci trzeba motywować do dodatkowego wysiłku, do szu-
kania pasji, rozwijania talentów pod okiem specjalistów. 
Jednak w doborze zajęć pozalekcyjnych warto zachować 
umiar, bo w dziennym grafiku pociecha musi znaleźć czas 
na zwyczajne nicnierobienie. I nie chodzi o to, by godzi-
ny spędzone w domu upływały na odrabianiu lekcji. Dziec-
ko musi mieć chwile, które będzie musiało samo zagospo-
darować, bo poszukiwanie sposobów na rozrywkę też 
wymaga kreatywności. 
Wystarczy przypomnieć sobie własne dzieciństwo i czas 
spędzany z rówieśnikami na podwórku, podczas którego 
wymyślało się rozliczne sposoby na zabicie nudy, np. budo-
wanie szałasów z gałęzi czy zabawę w dom i gotowanie 
zupy pomidorowej ze startej na pył czerwonej cegły. 

znaleźć złoty środek
Nadmiar dodatkowych zajęć może przynieść więcej szko-
dy niż pożytku. Aby były one dla dziecka źródłem roz-
woju i radości, a nie jedynie zmęczenia, dobierzmy je do moż-
liwości wiekowych oraz czasowych – zliczmy godziny, 

Tenis, balet, angielski  
– rodzice inwestują w wiedzę 
i umiejętności swoich pociech 
od najmłodszych lat. I dobrze, 
pod warunkiem że zachowują 

umiar, a lekcje rozwijają 
zainteresowania dzieci.  

/ tekst Agata Kucucha

naSZ ekSpert
Karolina Kossakowska, psycholog

Dlaczego dorośli zapisują 
dziecko na zbyt wiele zajęć?
Rodzice przyznają się do dwóch 
motywacji. Po pierwsze, wpa-
dają w pułapkę myślenia:  
„Ja w twoim wieku nie mia-
łem takich możliwości, więc 
ty musisz korzystać”. 
Z drugiej strony, obawiają się, 
że jeżeli nie będą maksymal-
nie inwestować w jego rozwój, 
dziecko w przyszłości będzie 
mieć mniejsze szanse, by dostać 
się do dobrej szkoły i nie odnaj-
dzie się na rynku pracy. Mówią, 
że wyścig szczurów ich prze-
raża, ale uważają, że dziecko 
i tak będzie zmuszone, by brać 
w nim udział. A oni chcą tyl-
ko zapewnić mu lepszy start. 
Są też motywacje nieuświado-
mione, np. związane z tym, że 
dorośli nie mają czasu dla 

dziecka i chcą tak zagospoda-
rować mu dzień, by uciszyć 
swoje sumienie.  

a czas wolny jest ważny...
Dziecko nie może bez prze-
rwy realizować kolejnych 
zadań i żyć pod presją. Czę-
sto rodzice chwalą pociechę 
za ambicję i cieszą się, jeśli 
poświęca się tylko nauce i roz-
wijaniu zainteresowań.
A dobrze by było, gdyby zachę-
cali ją też do spotykania się 
z przyjaciółmi i rozrywki, 
nazywanej przez niektórych 
bezproduktywną. 
Do niczego nie zmuszajmy 
dziecka, raczej podsuwajmy 
mu ciekawe pomysły i zachę-
cajmy, by choć raz danej rze-
czy spróbowało. Dzieciństwo 
to czas poszukiwań pasji.
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kuchnia

laTa
Nie ma chyba lepszych deserów 

niż te z sezonowymi owocami w roli 
głównej. dlatego pełnymi garściami 
korzystajmy ze świeżych truskawek, 

malin, wiśni…

Kruche ciasto z truskawkami
Ciasto: • 2 szklanki mąki pszennej  

• 0,75 kostki masła • 0,5 szklanki cukru trzcinowego 
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia  

• jajko • 3 szklanki truskawek 
Kruszonka: • szklanka mąki pszennej  

• 0,5 szklanki cukru pudru • 0,25 kostki masła  
• łyżeczka cukru waniliowego

wymieszaj mąkę, cukier i proszek do pieczenia.  
dodaj pokrojone masło i szybko utrzyj. dorzuć jajko 

i zagnieć masę, po czym włóż ją na chwilę do lodówki. 
Kiedy stężeje, pokrój na grube plastry i wylep nimi blachę 

wyłożoną papierem do pieczenia. Nakłuj ciasto  
widelcem. truskawki umyj, przekrój na połówki,  

ułóż na cieście. Zmieszaj składniki na kruszonkę i posyp 
nią truskawki. Piecz w temperaturze 180 st. C przez  

35-40 minut. Podawaj posypane cukrem pudrem.

Wiśnie z serkiem mascarpone
• 400 g wiśni • 250 g serka mascarpone  

• kieliszek słodkiego wina • 250 ml śmietany 
kremówki • 50 g cukru pudru

wiśnie umyj i wydryluj. Połowę zasyp cukrem pudrem 
i zblenduj na purée razem z winem. Zmiksuj serek 
mascarpone, powoli dodając do niego śmietanę. 
uzyskaną masę wymieszaj z owocowym musem 

i pozostałymi wiśniami. 

Panna cotta z malinami
• szklanka śmietany 30 proc. • szklanka gęstego jogurtu 

naturalnego • 0,5 szklanki cukru • 2 łyżki żelatyny  
• 300 g malin • 2 łyżki cukru pudru

żelatynę przygotuj zgodnie ze wskazówkami z opakowania. 
śmietanę wlej do garnuszka razem ze zwykłym cukrem. 

Zagotuj, ciągle mieszając. Zdejmij z ognia i dodaj żelatynę 
oraz jogurt. dokładnie wymieszaj, aż zupełnie się rozpuści. 
Ostudzoną masę przelej do pucharków i włóż do lodówki. 

Maliny umyj i zagotuj z cukrem pudrem.  
syrop ostudź i polej nim deser. 

kuchnia

lodowe kanapki
• kostka masła • 0,5 szklanki cukru pudru  

• 0,75 szklanki cukru trzcinowego • 2 jajka • 2 szklanki mąki 
• łyżka kawy instant • 0,6 kubka kakao w proszku  

• łyżeczka sody • 0,5 łyżeczki soli  

• 1 l lodów truskawkowych

utrzyj masło, śmietanę i cukier. dodaj jajka i zmiksuj. 
w osobnym naczyniu zmieszaj mąkę, sodę, sól, kawę  

i kakao. Powoli dodaj do utartej masy, ciągle mieszając. 
uformowane łyżką ciasteczka kładź na papierze  

do pieczenia i piecz przez 10-15 minut  
w temperaturze 180 st. C. Przełóż ostudzone  

ciasteczka lodami i podawaj na stół. 

owoce
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PeTer JameS

Dom na wzgórzu
świetnie napisany, „rasowy” 

horror. Jest upiornie, momentami 
makabrycznie, ale bez urwanych 

głów czy wanien pełnych krwi. 
Ollie harcourt z żoną Caro, 

12-letnią córką Jade oraz kotkami 
bombaj i szafir wprowadzają się 
do starej rezydencji na wzgórzu 

Cold hill. szybko przekonują się, że 
nie są jedynymi jej mieszkańcami. 
wiekowy dom ma swoją tragiczną 

historię i sekrety do odkrycia.       

Wydawnictwo Albatros

KaTarzyNa bereNIKa 
mISzCzuK

Szeptucha
Perypetie młodej lekarki gosławy 

brzózki, odbywającej roczne 
praktyki u wiejskiej znachorki, 
znokautowały rywali w walce 
o tytuł powieści fantastycznej 
2016 roku. w tej historii pełno 

utopców, rusałek i słowiańskich 
bóstw, bo autorka zmieniła 

historię Polski. Jak? Mieszko 
nie przyjął chrztu.  

Wydawnictwo W.A.B.

PeTer WOhllebeN

Sekretne życie drzew 
triumfator w kategorii: literatura faktu. autor 
– niemiecki leśnik, który na co dzień otacza opieką 
bukowy las w gminie hümmel, zachęca do innego 
spojrzenia na otaczające nas drzewa. One myślą, 
odczuwają ból i radość, rozmawiają ze sobą,  
chronią swoje dzieci, nawiązują przyjaźnie,  
walczą o przetrwanie... lektura obowiązkowa  
nie tylko dla miłośników przyrody. 

Wydawnictwo Otwarte

KrISTIN haNNah

Słowik 
„Jeżeli moje długie życie czegoś mnie nauczyło, to tego, 
że miłość pokazuje nam, kim chcemy być, wojna zaś  
– kim jesteśmy” – tak zaczyna się opowieść o Francji  
pod okupacją niemiecką. siostry isabelle i Viviane 
podejmują walkę z najeźdźcą. Pierwsza przyłącza się  
do ruchu oporu i zajmuje się przerzucaniem lotników 
przez Pireneje do hiszpanii. druga ratuje żydowskie 
dzieci przed wywózką do obozów koncentracyjnych.     

Wydawnictwo Świat Książki

haNya yaNagIhara

małe życie 
dla jednych znakomity portret pokolenia, dla innych 
poruszające studium ludzkiego okrucieństwa albo 
zachwycająca powieść o przyjaźni poddanej próbie. 
Niekwestionowany zwycięzca w kategorii: literatura 
piękna. Na 813 stronach śledzimy losy Jude'a i trzech 
jego przyjaciół, którzy po ukończeniu studiów przenoszą 
się do Nowego Jorku, aby w tym wielkim mieście 
rozpocząć nowe życie. 

Wydawnictwo W.A.B.

~
Kto czyta, żyje wielokrotnie.  

Kto zaś z książkami obcować nie chce,  
na jeden żywot skazany. 

O ponadczasowości słów poety Józefa Czechowicza na pewno nie trzeba prze-
konywać uczestników plebiscytu „Książka Roku 2016”, zorganizowanego przez 
największy portal społecznościowy zrzeszający czytelników – lubimyczytac.pl. 
Spośród ponad dwustu tytułów wybrali 12 najlepszych, a w gronie zwycięzców 

znaleźli się zarówno polscy, jak i zagraniczni autorzy. Oto triumfatorzy  
pięciu kategorii: literatura piękna, fantastyczna, faktu, powieść historyczna  

i horror. Warto sprawdzić, dlaczego właśnie oni wygrali.       

k si ą Ż k i 

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

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

krzyżówka / JOLKA

• łączy metale z użyciem palnika • najstarsza era w dziejach Ziemi; archaik • ciąg szpitalnych sal na jednej osi lub droga bita • organ wytwarzający 
żółć • miseczka na miód pitny • centralne miejsce cyrku • część twierdzenia, którą należy dowieść • ciepłe „łóżeczko” dla wcześniaka 
• dyscyplina sportowa łącząca pływanie, kolarstwo i bieganie • łagodzony syropem • związany zawodowo z biznesem rozrywkowym • mała 
– w wiśni, duża – w brzoskwini • kawałki mięsa w pysznym sosie • dwa razy trzysta • używa jej tynkarz • analogia: badacz – naukowiec, laik 
– ? • zwijane ciasto z jabłkami pieczone w rondlu • odyniec buchtujący w samotności • bujna roślinność wokół źródła na pustyni • wystaje 
nad stawem skokowym • biegłość nabyta przez lata praktyki • długowieczne drzewo liściaste; rośnie na sawannach podzwrotnikowej afryki 
• buty do wspinaczki • przedstawienie szczegółów np. wyglądu • spotkanie „w ciemno” • farmaceuta pracujący wśród lekarstw • szpital 
polowy dla żołnierzy (przestarzale) • podgorączkowy przy przeziębieniu • rozczyn, ciasto zawierające rozmnożone drożdże • porcja leku, 
tabletka • barwna opowieść rodowa • ceremonia z udziałem młodej pary • przeciwgruźlicza lub przeciwalkoholowa • opatrunek z gazy 
do tamowania krwi • komunikacyjne ciało niebieskie • rodzaj młota kamieniarskiego • brak zdolności widzenia • sprząta szpitalne pokoje 
• używane do wyrobu biżuterii • włoski deser z twarożkiem mascarpone

ul. Domaniewska 52  

02-672 Warszawa
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szykując ten numer, zaczęłam się zastana-
wiać nad tegorocznymi wakacjami. Pomy-
ślałam o urlopie nad polskim morzem, któ-
re tak kocha moja mama. Doprawdy nie 
wiem, czemu ona za nim przepada. Prze-

cież to slalom między parawanami, a nie odpoczynek. 
Nad Bałtykiem chyba każdy rodzic jest zestresowany. 
Trudno znaleźć idealne miejsce na swoją zagrodę. Para-
wan przy parawanie i nikt nie ma upragnionej prywat-
ności. Rodzice zamiast usiąść i odsapnąć, co chwilę zer-
kają, czy dziecko nie postanowiło samo sprawdzić swoich 
umiejętności pływackich albo czy przypadkiem nie zja-
dło piasku. Maluchy natomiast wydają się zadowolone. 
Im hałasy i bieganina nie przeszkadzają. W tym całym 
rozgardiaszu czują się jak ryby w wodzie. 
Jak więc odpoczywać efektywnie, a nie tylko efektow-
nie brylować wśród morza parawanów?
Zaczęłam szukać wiedzy w przysłowiach i afory-
zmach, bo przecież w nich zawiera się mądrość wszyst-
kich narodów. Zdziwiłam się, jak różne są te powie-
dzenia i podejścia do odpoczynku. W końcu „co kraj 
to obyczaj”. I tak na przykład okazuje się, że Bułga-
rzy, Abchazi (rdzenna ludność Abchazji, regionu Gru-
zji) i Albańczycy mają bardzo podobne podejście. Ci 
pierwsi zwykli mówić: „Bez pracy odpoczynek  

niesłodki”, drudzy zaś: „Człowiek nie może pracować 
bez odpoczynku, ale odpoczynek bez pracy nie daje 
zadowolenia”, natomiast ostatni dodają: „Jak się nie 
zmęczysz, nie odpoczniesz”. Zgadzają się z nimi Angli-
cy, twierdząc, że „Praca jest ojcem odpoczynku”. Wszy-
scy oni słusznie prawią. Bo odpoczywać trzeba nie 
tylko umieć, trzeba też mieć od czego. 
Przysłowia zwracają uwagę na problemy, które mamy 
my – współcześni. Jak przestać myśleć o pracy? Skąd 
wziąć środki na wymarzone wakacje? Polacy i Niem-
cy wiążą urlopowanie z kwestiami finansowymi. 
„Kto za często odpoczywa, ten kieszeni nie nadzie-
wa” – zdarza się nam mówić, zaś naszym zachod-
nim sąsiadom: „Kto za dużo wypoczywa, nie ma co 
wziąć na ząb”. Proszę Państwa… z takim podejściem 
urlop nigdy nie będzie przyjemnością. Praca jest 
ważna, ale nie najważniejsza. Świetną odpowiedź 
na to mają Tatarzy, którzy twierdzą, że „Kto się godzi 
z pracą, ten się nie kłóci z odpoczynkiem”. Bo to 
właśnie równowaga między tymi dziedzinami życia 
jest najistotniejsza.
Podczas urlopów dopadają nas rozterki. Nie umie-
my odciąć się od codziennych trosk. Z jednej stro-
ny, marzymy o chwili dla siebie, z drugiej – nie potra-
fimy zostawić za sobą pracy. Gubimy się w labiryncie 
obowiązków. Może więc warto zapamiętać powie-
dzenie Amerykanów: „Wieczne gonienie za odpo-
czynkiem męczy”. Zamiast gonić, zatrzymajmy się 
i po prostu odpocznijmy.
Największą mądrość można jednak wyczytać z przy-
słowia buriackiego. „Leniwy nawet siedząc, znuży 
się, pracowity w pracy znajduje odpoczynek”. Wszyst-
ko zależy więc od nas i naszego podejścia. Jeśli tyl-
ko będziemy chcieli, nawet w nadmorskim gąszczu 
parawanów złapiemy chwilę oddechu. ◆

nie taKi
urlOP faJNy,

JaK gO maluJą 
Będzie zabawa, będzie się działo.  

I znowu nocy będzie mało...  
Tylko czy to jest wypoczynek,  

czy jednak zmęczenie?




