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Fervex ExtraTabs (Paracetamolum + Chlorphenamini maleas) tabletki powlekane Skład: paracetamol 500 mg, chlorofenaminy maleinian 4 mg Wskazania do stosowania: leczenie objawów
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Jak co roku, do zmian zachęca także wkroczenie
w nowy rok – tym razem rozpoczynamy rozdział
pod pięknie wyglądającym tytułem „2020”. Z tej
okazji skorzystał także „Sezon na Zdrowie”, który
możecie oglądać w lekko odświeżonej odsłonie.
Postawiliśmy na praktykę – mamy dla Was nowe
rubryki i jeszcze więcej porad. Część z nich dotyczy tematów stricte zdrowotnych, a cześć lifestyle'owych. Poznacie 5 sekretów młodego mózgu,
dowiecie się, jak zadbać o skórę swoich maluchów
i na czym polega kompleksowa opieka farmaceutyczna. To tylko niektóre z przykładów, o reszcie
musicie przekonać się sami, czytając zimowy numer.
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Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D, Fervex Junior (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego Skład: Fervex, Fervex D, Fervex o smaku malinowym: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy
200 mg, maleinian feniraminy 25 mg; Fervex Junior: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony
śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat (Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D); u dzieci powyżej 6 lat (Fervex Junior); Fervex D może być stosowany przez chorych na cukrzycę Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynne lub którąkolwiek subst.
pomoc.; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowegoz towarzyszącą retencją moczu; dzieci poniżej 15 lat (Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D); dzieci poniżej 6 lat (Fervex Junior); nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania
glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy (Fervex, Fervex o smaku malinowym), fenyloketonuria (Fervex D) Podmiot odpowiedzialny: UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Francja
FERPM/7/2019 data opracowania: czerwiec 2019
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Literacka Nagroda Nobla
dla polskiej pisarki
Zezwala się na cytowanie treści magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło
cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane
w magazynie Sezon na Zdrowie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty promocyjne obowiązują na warunkach w nich
wskazanych, w szczególności wyłącznie w okresie trwania promocji lub do wyczerpania asortymentu.
Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy.
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POTRZEBUJEM Y

WSPOMNIEŃ
✑

/ ROZMAWIA Justyna Król

NASZ EKSPERT
Katarzyna Kucewicz,
psycholog i psychoterapeuta

Jesień kojarzy się nam z listopadowymi wspominkami
o bliskich, których już z nami nie ma. Ale czy dzisiaj chętnie siadamy do takich wspomnień?
Są rodziny, w których nadal kultywuje się międzypokoleniową pamięć i tradycję, przekazuje wiedzę o historii. Również dzieci w szkołach są zachęcane do tego, by tworzyć drzewa genealogiczne. To bardzo ważne, bo czasem takie szkolne
zadanie jest ostatnią okazją, by dowiedzieć się czegoś o życiu
tych, których już nie ma, od osób, które jeszcze z nami są,
ale np. już w mocno zaawansowanym wieku.
Ale z drugiej strony jest coś w tym, że sporo osób przestaje
przywiązywać wagę do sentymentalnych kwestii, rodzinnych
wydarzeń, wspólnego świętowania. Jesienią lub zimą wyjeżdżają na urlop w ciepłe kraje, nie biorą udziału w listopadowych Zaduszkach czy grudniowym Bożym Narodzeniu.
Wynika to w dużej mierze z tego, że jesteśmy coraz bardziej
zasobni, świat stoi przed nami otworem i kiedy w Polsce panuje plucha i ziąb, atrakcyjny staje się dla nas wypoczynek w tropikach. Ale zwykle u podłoża decyzji o wyjeździe w tym akurat czasie leży konflikt rodzinny, nierozwiązany, zamiatany
pod dywan. Takie konflikty często są błahe, ale ponieważ o nich
nie rozmawiamy, urastają do gigantycznych rozmiarów.
Często po prostu nie mamy chęci brać udziału w rodzinnych zjazdach.
Nie zdajemy sobie jednak sprawy, jak wiele tracimy, rezygnując z bycia z rodziną właśnie w tych szczególnych miesiącach. Badania prowadzone od początku XX wieku niezmiennie potwierdzają, że kultywowanie tradycji jest bardzo
ważne dla naszego psychicznego dobrostanu. I nie chodzi
tylko o bycie w dobrych relacjach z bliskimi, bo z tym bywa
różnie, ale o to, by mieć swoją własną, stabilną tożsamość.
A żeby wiedzieć, skąd pochodzimy i jacy jesteśmy, potrzebujemy właśnie rodziny i kontaktów z nią.
Gdy więc ich unikamy albo traktujemy bardzo powierzchownie, np. jako okazję do pochwalenia się ostatnimi zakupami lub sukcesami w pracy, tracimy psychiczne zaplecze.
Podobny efekt daje podchodzenie do pielęgnowania relacji
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O tym, dlaczego warto pielęgnować
pamięć, jak przeszłość
wpływa na to, kim dziś jesteśmy,
a także o tym, jak przeżyć święta
bez żalu, rozmawiamy
z psycholog Katarzyną Kucewicz.

jak do obowiązku – szybko na cmentarz, kawałek ciasta u babci i raz, dwa do domu, do swoich spraw. To też nie jest rozwiązanie. Żeby wzmocnić bliskość, potrzeba czasu i uwagi.

Poza tym dziś jesteśmy mniej religijni, nie mamy czasu
na czytanie filozoficznych rozważań czy zgłębianie tematów trudnych. Nie porządkujemy swojej wiedzy o życiu.

Kontakty ze starszymi osobami uzmysławiają nam jednak, że i nas czeka starość. A nie chcemy o tym myśleć ani
by nam o tym przypominano.
Wiele osób unika tematu śmierci, bo się jej boi. Cywilizacyjnie jesteśmy od tej kwestii coraz dalej. Nie uczestniczymy, jak
to było kiedyś, w odchodzeniu osób bliskich. Jest to dziś proces zmedykalizowany, zasłonięty, daleki. Również ceremonie
pogrzebowe nie są już tak rozbudowane i długie jak dawniej.
Wiele osób zamiast tradycyjnego pochówku
wybiera kremację, która jeszcze bardziej dehumanizuje ten obrządek.

Ale paradoksalnie wcale nam to nie pomaga, prawda?
Tak, bo ten brak refleksji z jednej strony, a unikanie rodzinnych spotkań z drugiej sprawiają, że jesteśmy bardzo samotni. Badania dowodzą, że historycznie właśnie nasze czasy
dotyka największa plaga samotności. Mimo to nie umiemy
relacji pielęgnować.

Czy to załatwia sprawę lęku przed
odchodzeniem?
Przeciwnie, bo im mniej w czymś uczestniczymy, tym bardziej sobie to coś wyobrażamy. A wyobrażamy sobie zazwyczaj dość
okropnie, nakładając na to medialne przekazy o tragediach, chorobach, cierpieniach różnych osób. I dlatego śmierć jest dla nas coraz
bardziej makabryczna, zamiast – jak ją kiedyś postrzegano – naturalna. Bo przecież
w gruncie rzeczy jest to element życia, wpisany w jego porządek.

W jaki sposób wspomnienia budują nas jako osoby, nasze
charaktery i sposób bycia tu i teraz?
To, jakich mamy przodków, ma ogromny
wpływ na to, jacy jesteśmy i jakich wyborów dokonujemy. Bardzo często również
Rodzice są poniekąd
na nieświadomym poziomie powielamy tzw.
rodzinne, czyli wzory zachowań
odbiciem nas i kiedy mamy skrypty
czy grupy wartości. Ma to swoje dobre i złe
strony, bo rodzina daje nam ogromną siłę
z nimi konflikt, to trochę
i pewność siebie, tę wspomnianą tożsamość,
tak, jakbyśmy mieli
ale bywa też źródłem zahamowań, blokad,
uprzedzeń. I często dopiero zgłębiając rodzinkonflikt ze sobą.
ną historię, np. w czasie psychoterapii, docieTo nigdy nie daje spokoju. ramy do sedna i możemy ułożyć sobie życie
na nowo, czyli po swojemu.

Chwila refleksji mogłaby pokazać, że to, na co poświęcamy czas, nie jest szczególnie wartościowe…
W dużej mierze lęk przed śmiercią to lęk przed życiem i niezadowolenie z niego. Ten, kto żyje tak, jakby chciał, mniej się
boi swojego odejścia. Boi się ten, kogo życie przeraża, czasem
też z powodu niezgody na procesy, które zachodzą w ciele
– na słabość, choroby, niepełnosprawność. Narastające napięcie, np. wywołane częstym u ludzi lękiem przed śmiertelnymi i bolesnymi chorobami, może wręcz zacząć paraliżować.

Przecież wychowanie ma na nas duży wpływ.
Tak, bo nasza osobowość to nie tylko cechy indywidualne,
temperamentalne, ale także to, jak zostaliśmy wychowani.
Poza tym wiele rzeczy dziedziczymy, np. ja nie pamiętam
mojej mamy, bo zmarła, gdy byłam małym dzieckiem, ale bliscy mówią mi, że mówię i gestykuluję jak ona. To niemożliwe, żebym cokolwiek zapamiętała, więc choćby ten przykład
dowodzi, że rodzina staje się odziedziczoną częścią nas samych.
I z tej przyczyny to takie ważne, by żyć z rodzicami w zgodzie. Także wtedy gdy czasem nas ranią, a nawet krzywdzą,
warto zachować z nimi poprawną relację. Rodzice są ponie- →
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PIJ DUŻO WODY

kąd odbiciem nas samych i kiedy mamy z nimi konflikt,
to trochę tak, jakbyśmy mieli konflikt ze sobą. To nigdy nie
daje spokoju.
Są co prawda szkoły terapeutyczne, które sugerują,
by odcinać się od tzw. toksycznych rodziców, ale to nie jest
dobra droga, bo z kolei inne badania dowodzą, że nawet
mimo tej grubej kreski, odcięcia się od matki czy ojca,
będziemy za rodzicami zawsze tęsknić. Jest wpisane w naszą
naturę, że kochamy ich bezwarunkowo.

Jak pielęgnować wspomnienia, by były trwałe?
Dobrze jest prowadzić kroniki, zapiski czy pamiętniki. Warto nagrywać wydarzenia i fotografować. Mamy wiele możliwości. Ale najważniejsze jest bycie z bliskimi. Słuchanie
tego, co mają nam do powiedzenia. To nic, że starsze osoby
mówią wolniej, robią dygresje, a rozmowa nie toczy się tak
wartko jak z koleżanką z pracy. Najważniejsze jest to, by zdążyć porozmawiać i nie żałować, że się przeoczyło jakiś wyjątkowy moment. Zazwyczaj dopiero po czasie doceniamy takie
chwile. W codziennym pędzie ulegamy złudzeniu, że jeszcze zdążymy, a nie zawsze się to udaje.

Na co dzień pamięć możemy wyrazić poprzez troskę o tych,
którzy nas otaczają. Czy można się jej nauczyć, jakoś ją
w sobie wypracować?
Dużą rolę odgrywają tu rytuały, które pozwalają nam pamiętać, że trzeba się do siebie odzywać, kontaktować nie tylko
Bywa tak, że pamiętamy zdarzenie z dzieciństwa inaczej
od święta. Takie dobre nawyki to np. postanowienie sobie,
niż nasza siostra czy brat albo pamiętamy rzeczy, które
że raz w tygodniu dzwonimy do rodziców czy dziadków, a raz
się nie zdarzyły…
na dwa tygodnie do rodzeństwa. Że odwiedzamy się bez okaW latach 90. zrobiono taki eksperyment, że pytano ludzi:
zji i zapraszamy do siebie, także wtedy gdy nie mamy akurat
Pamiętasz, jak w Disneylandzie Królik Bugs
świeżo upieczonego ciasta.
uścisnął ci rękę? I 60 proc. osób pamiętało
Warto zrezygnować ze sztywnych zasad,
tę sytuację, choć przecież ten kreskówkonp. że to wnuczka powinna odezwać się pierwwy bohater to dzieło zupełnie innej wytwórsza czy dzwonić częściej do babci. Akurat
Konflikty, których nie
ni i w Disneylandzie pojawić się nie mógł.
w tych zasadach nie ma wiele szczególnie
sposób rozwiązać od ręki, dobrego, bo nic się nie stanie, jeśli to babcia
To właśnie przykład tzw. złudzenia, bardzo
częstego zjawiska, polegającego na tym,
zadzwoni do swojej wnuczki, by spytać,
dobrze jest zostawić
że pamiętamy to, co chcemy pamiętać.
co u niej słychać.
na po świętach. Zwłaszcza
W relacjach rodzinnych często jest tak,
Kluczowa jest jakość, a nie ilość kontaktu.
że na wspomnienia nakładamy pryzmat swoGdy już jesteśmy u krewnych, nie siedźmy
ze względu na osoby
ich emocji. Miałam taką sytuację, że kilka
z nosem w telefonie. Wysłuchajmy tego, co chcą
lat temu jedna z pacjentek w trakcie terapii
powiedzieć, dopytajmy o szczegóły, opostarsze i dzieci.
żaliła się na swoją matkę, która nigdy nie
wiedzmy o tym, co mogłoby ich zainteresomiała dla niej czasu, bo ciągle pracowała.
wać, wykażmy inicjatywę i zaangażowanie.
W tym roku przyszła do mnie na konsultację właśnie ta matka – zorientowałam się dopiero po czasie – i opowiedziała
Przed nami najbardziej rodzinne ze świąt. Spotykamy się
mi o swojej córce, która była bardzo trudnym i absorbująz najbliższymi, ale nie z wszystkimi jest nam po drodze.
cym dzieckiem, co powodowało, że kobieta ciągle zawalała
Co możemy zrobić, by przeżyć ten czas dobrze?
zawodowe projekty. Po obu stronach zabrakło zrozumienia,
Wbrew pozorom nie jest to sprawa prosta, bo chcieć muszą
dlatego obie miały poczucie krzywdy.
dwie strony. Poza naszą delikatnością i asertywnością, które
pozwolą nam wyrazić swoje uczucia, np. żal czy złość, w kulCzy to znaczy, że wszystko zależy od perspektywy?
turalny sposób, ważne jest też nastawienie tej osoby, która
Tak, ale nasze wspomnienia mogą również wynikać z tęsknosprawiła nam przykrość lub zawód. Najlepiej więc takie sytuty. Kiedy na przykład tęsknimy za dziadkami, to idealizujemy
acje wyjaśniać, zanim siądziemy do świątecznego stołu.
czas, który z nimi spędziliśmy. Nie pamiętamy kłótni, krzyków
Bywają oczywiście takie konflikty, których nie sposób
czy nadużywania alkoholu. Bywa i tak, że po prostu nie mamy
rozwiązać od ręki, a wtedy dobrze jest je zostawić na po święporównania i wydaje się nam, że to, co nas spotkało, było jakieś
tach. Zwłaszcza ze względu na osoby starsze i najmłodszych
szalenie krzywdzące, a wcale takie nie było, lub odwrotnie.
członków rodziny warto na czas spotkań utrzymywać pogodWarto wiedzieć, że nasz umysł naturalnie eliminuje złe
ną atmosferę. Później jednak próbować wyjaśniać nieporomomenty, a zatrzymuje te dobre. Stąd czasem wspominamy
zumienia, ale także – to ważne – odpowiedzieć sobie na pytadzieciństwo jako sielskie, choć wcale takie nie było. Polenie, jaki jest nasz wkład w zaistniałą sytuację. Nawet jeśli
cam książkę „Złudzenia, które pozwalają żyć”, która mówi
jest to bolesne, warto przyjąć na chwilę taką perspektywę.
właśnie o tym, że czasem aby iść dalej, musimy zmienić
Bo tylko w ułamku sytuacji wina jest ewidentna, w większow swojej świadomości to, co było.
ści przypadków – leży po obu stronach. ◆
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Jeśli na co dzień wypijasz około 2 litrów wody, na pewno
czujesz, że ma to sens. Regularne nawadnianie zmniejsza
apetyt, ułatwia trawienie, przyspiesza usuwanie toksyn,
sprawia, że lepiej nam się myśli. W dni świąteczne
8 szklanek wody to minimum – nie będziesz mieć
tak dużej ochoty na kaloryczne pyszności.

JEDZ POWOLI
Bierz małe kęsy, delektuj się
daniem. Przecież nikt cię nie goni.
Takie powolne degustowanie
sprzyja spokojnej rozmowie
w ciepłej, świątecznej atmosferze,
a do tego sprawi, że zjesz znacznie
mniej, niż się obawiałeś.

... ZDROWE
ŚWIĘTA

POPIJAJ
HERBATKI

✴

Mięta pieprzowa, pokrzywa,
ostropest, dziurawiec,
karczoch czy mniszek
lekarski wesprą wątrobę,
drogi żółciowe, zwiększą
wydzielanie soków
trawiennych, zniwelują
wzdęcia. Skorzystaj
z dostępnych w aptece
herbatek, ziół do zaparzania
lub soków.

SPOTKANIA PRZY STOLE ZASTAWIONYM
TRADYCYJNYMI BOŻONARODZENIOWYMI
POTRAWAMI POTRAFIĄ NAM SIĘ…
PRZEJEŚĆ. POZNAJ TRIKI NA ŚWIĘTA
BEZ NIESTRAWNOŚCI.

PIECZ

ZA MIAST SMAŻ YĆ

DOPRAWIAJ
ZIOŁAMI
Szałwia, tymianek, koper,
bazylia, cząber, oregano,
anyż, liść laurowy, gałka
muszkatołowa, rumianek,
majeranek, imbir czy kminek
– sprawdzą się zarówno
w potrawach pieczonych, jak
i duszonych czy zupach.
Nie żałuj ich także zamiast
soli i pieprzu – świetnie
je zastępują, a przy tym
są dobre dla żołądka.

Trudno złamać rodzinny przepis
na rybę, pierogi czy mięso. Ale warto!
To nadmiar tłuszczów, zwłaszcza
zwierzęcych, odpowiada za kiepskie
samopoczucie i problemy trawienne.
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MAŁY TALERZYK
= MNIEJSZE
PORCJE
Dzięki temu patentowi,
bez zwracania
na siebie większej uwagi,
ograniczysz wielkość
porcji. Mniej sobie
nałożysz, mniej
zjesz i unikniesz
uczucia przepełnienia.

praw a pac jent a

OPIEKA
FA R M AC E U T Y C Z N A

Czy wiesz, że pani magister w aptecznym okienku nie tylko wydaje leki?
Sprawdź, w czym jeszcze może pomóc farmaceuta.

1

8
9

Gdy masz katar, kaszel, ból,
np. gardła, gorączkę, zapalenie
zatok – podpowie preparaty
bez recepty. Unikniesz dublowania
substancji czynnych, co często się
zdarza, gdy leczymy się na własną
rękę.

Ma wiedzę o zdrowym stylu
życia, więc zasugeruje, co zrobić, by nie zapaść na cukrzycę, astmę albo otyłość.

Gdy podejrzewasz infekcję
wirusową lub grypę, przeprowadzi z tobą krótki wywiad
i zaproponuje, co zastosować. Odeśle cię do lekarza, jeżeli zauważy coś
niepokojącego.

4
5
6

Da znać o tańszym zamienniku
leku lub o jego odpowiedniku.

Zmierzy ci ciśnienie i nauczy,
jak robić taki pomiar w domu.

WA Ż N E D L A C I E B I E !

Dobierze lek na zapalenie
pęcherza, lekkie zatrucie
pokarmowe czy biegunkę.

Przeprowadzi dermokonsultację i zarekomenduje preparat
na: oparzenie słoneczne, AZS,
wypryski, pokrzywkę, grzybicę,
łupież, użądlenie lub ugryzienie,
zmiany
skórne związane z wiekiem.

7

Doradzi pielęgnację włosów,
skóry i paznokci.
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10

Wyjaśni, jakie są działanie i zasady stosowania
leków i wyrobów
medycznych, sprzedawanych w
aptece.

11

Powiadomi o interakcjach między lekami.
Powie, jak i kiedy przyjmować preparat, jak łączyć go
z innymi lekami, posiłkami,
używkami.

12

Wytłumaczy, jakie są
zasady przechowywania
i przewożenia leków, aby
nie straciły swoich właściwości.

13

Powie, jak należy
dawkować preparaty
i jakie są ich ewentualne
skutki uboczne.

14

Pomoże skompletować
apteczkę przed podróżą,
by uniknąć typowych
urlopowych dolegliwości.

FOTO: ADOBE STOCK (3)

2
3

Podpowie, jak skutecznie
rzucić palenie i pozbyć się
nadwagi.

re c e pt a na z d row ie

GDY GŁOWA

CHORUJE

REKLAMA

re c e pt a na z d row ie

JAK TO DZIAŁA?
1. System nerwowy dotknięty chorobą zaczyna wadliwie funkcjonować. Dzieje się tak m.in. wskutek gromadzenia się szkodliwych substancji, np. białka tau, albo dlatego że zanikają pewne
struktury nerwowe w mózgu lub całym układzie nerwowym.
2. Następstwem zaniku komórek, ich zwyrodnienia bądź
zakłóceń w przekazywaniu impulsów nerwowych jest zaburzanie kolejnych funkcji organizmu: poznawczych, neurologicznych, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych
narządów i układów.
3. Schorzenia o tym podłożu narastają z wiekiem. Im starszy
organizm, tym wadliwiej działa mózg i tym podatniejszy jest
na zwyrodnienia. Nie bez znaczenia są też kwestie genetyczne.
4. Tylko systematyczne, wieloletnie i prowadzone przez lekarzy
wielu specjalności leczenie pozwala spowolnić postęp choroby
i na dłużej utrzymać organizm w formie.

1. DEMENCJA – oznacza postępujące obniżenie sprawności umysłowej, za którą u osób po 65. roku życia w 50 proc. odpowiada alzheimer.
Objawia się problemami z pamięcią, zapominaniem imion i nazwisk,
nazw przedmiotów, a skutkuje stopniowym, coraz większym uzależnieniem od pomocy innych w codziennych czynnościach.

G

/ TEKST Agata Ryczywolska

dy myślimy o schorzeniach neurodegeneracyjnych,
najczęściej wymieniamy guzy mózgu, udar, wylew.
Rzadziej alzheimera, parkinsona, depresję (diagnozowaną już nawet u młodzieży), demencję, schizofrenię, padaczkę, chorobę afektywną dwubiegunową,
stwardnienie rozsiane czy zanikowe boczne. To wszystko choroby związane z układem nerwowym. A jest ich dużo więcej.
Niestety, wiemy niezbyt wiele o tym, jak na co dzień dbać
o mózg, brakuje informacji, jak zapobiegać jego schorzeniom,
nie ma też badań przesiewowych w kierunku ich wczesnego
wykrywania. To wszystko wpływa na osłabienie skuteczności leczenia, gdy już dochodzi do diagnozy.

Istotą chorób neurodegeneracyjnych jest zanik i zmiany
w funkcjonowaniu komórek nerwowych. Przyczyn tego stanu rzeczy upatrywać należy w tym, jak zmieniło się – zwłaszcza w ostatnich dekadach – nasze życie. Starzeją się – i to
w coraz gorszych warunkach – całe społeczeństwa, dlatego
starzeje się również i sam mózg.
Zanieczyszczone środowisko to otoczenie, w którym ten
centralny organ ludzkiego organizmu rozwija się i dojrzewa. Do tego dochodzą takie czynniki jak: stres, w tym stres
cywilizacyjny, szybkie tempo życia, wysokokaloryczna, mało
wartościowa i niezbilansowana dieta, brak ruchu, nieregularny, zbyt krótki sen – i kłopoty gotowe.
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3. PARKINSON – pierwsze objawy mogą się pojawić przed czterdziestką, ale diagnoza następuje zwykle w wieku 50-60 lat. Istotą choroby jest
stopniowy zanik komórek nerwowych produkujących dopaminę. Przyczyn schorzenia upatruje się w ekspozycji na chemikalia. Parkinson
objawia się spowolnieniem ruchowym, pochyleniem sylwetki, drżeniem rąk. Z czasem nasilają się kłopoty z samoobsługą, mówieniem,
pogarsza się pamięć, mogą się pojawić zaburzenia fizyczne, jak zaparcia czy nietrzymanie moczu.
4. PLĄSAWICA HUNTINGTONA – jej skutkiem jest obumieranie
neuronów w mózgu. Pierwsze symptomy pojawiają się nawet po 35. roku
życia. Typowe objawy to drgawki, niekontrolowane ruchy kończyn i ich
drżenie, słabnące napięcie mięśniowe, zaniki pamięci, depresja.
5. STWARDNIENIE ROZSIANE – konsekwencja erozji osłonek mielinowych włókien nerwowych, powodującej zaburzenia przewodzenia
impulsów nerwowych. W Polsce choruje na nie około 40 tysięcy osób.
Pierwsze symptomy – zaburzenia czucia, równowagi, ostrości widzenia
– pojawiają się w wieku 15-45 lat. Kolejne to: osłabienie pamięci i koncentracji, skurcze, spadek libido, zawroty głowy, przewlekłe zmęczenie.
Im szybsze leczenie, tym mniejszy jest spadek ogólnej sprawności. ◆
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FOTO: ADOBE STOCK (1)

1/3 Europejczyków
co najmniej raz w życiu
zapada na chorobę mózgu.
W ciągu najbliższych
20 lat to właśnie schorzenia
neurodegeneracyjne staną
się główną przyczyną
śmierci.

2. ALZHEIMER – występuje u około 10 proc. osób, które skończyły
65 lat i u niemal 50 proc. osób po 80. Choruje dziś około 250 tysięcy
Polaków, a do 2050 roku liczba ta może trzykrotnie wzrosnąć. Przyczyną choroby jest nagromadzenie się toksycznego amyloidu-beta,
powodującego przewlekły stan zapalny. Objawy alzheimera to kłopoty z przypomnieniem sobie, co wydarzyło się przed chwilą, afazja, niezdolność wykonywania wyuczonych ruchów, np. posługiwania się sztućcami, problemy z codzienną samoobsługą. Kolejny etap to stany lękowe,
a nawet halucynacje, wreszcie całkowita izolacja, zanik mowy.

re c e pt a na z d row ie

5SEKRETÓW

M ŁODEG O MÓZGU

by mózg się zregenerował, uporządkował
zdobyte w ciągu dnia informacje, wyeliminował zbędne i był znów gotowy do kreatywnego działania. Dorosły powinien
co noc przesypiać 7-9 godzin.

RELAKS I PIELĘGNOWANIE RELACJI

– w czasie wolnym naprawdę odpoczywaj. Masz wyrzuty sumienia, że nic nie
robisz? Niepotrzebnie, ponieważ nuda
pozwala mózgowi zresetować się i podjąć
nowe wyzwania. Zwalczaj nadmierny
stres, który powoduje, że komórki nerwowe zanikają. Za to częste i ciepłe kontakty z bliskimi wpływają na nie stymulująco.

PERMANENTNA NAUKA

– nie musisz kończyć nowego kierunku
studiów. Wystarczy, że raz na jakiś czas
wypróbujesz inny przepis, nowy sport,
pojedziesz do pracy czy apteki inną drogą. Mózg uwielbia takie małe zmiany.
Warto wiedzieć, że nowe doświadczenia
pobudzają korę mózgową do zwiększania swojej objętości. Jeśli lubisz łami-
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główki czy sudoku, to super, byle nie
wciąż takie same.

DAWKA RUCHU – zwłaszcza na świeżym powietrzu sprawia, że tworzą się
nowe połączenia neuronowe. Porządne
i regularne dotlenienie procentuje:
istoty szarej jest w mózgu – a więc
i całym ośrodkowym układzie nerwowym
– coraz więcej. Sam mózg funkcjonuje
sprawnie, a ty oddalasz od siebie widmo
demencji i depresji.

WODA I DOBRE JEDZENIE

– ponieważ mózg to substancja galaretowata, potrzebuje stałych dostaw wody.
30 ml na każdy kilogram ciała – oto twoja
dzienna porcja, by nie dopadły cię zaburzenia koncentracji i wahania nastroju.
Komponuj swoje menu w zgodzie
z dietami, które mają korzystne działanie
na układ nerwowy (a zarazem serce)
– śródziemnomorską, MIND. I nie
przejadaj się, stopniowe ograniczanie
kalorii sprawi, że starzenie się całego
ciała, w tym mózgu, wyhamuje.

FOTO: ADOBE STOCK (2)

REGULARNY SEN – jest potrzebny,

WA Ż N E D L A C I E B I E !

Kilka codziennych nawyków może sprawić, że twoje centrum
dowodzenia będzie działać bezbłędnie przez wiele lat.
Zobacz, co konkretnie możesz zrobić.

ekolog ia na c o d z ie ń

UDER Z YĆ

REKLAMA

ekolog ia na c o d z ie ń

• powoduje zmiany na etapie płodowym – badania ciężarnych i ich
dzieci prowadzone w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wykazały, że kobiety wdychające drobnocząsteczkowy pył
w dużym stężeniu rodziły dzieci z mniejszymi: masą urodzeniową,
obwodem głowy i długością ciała; wpływa też na powstawanie wad
cewy nerwowej;
• uszkadza układ rozrodczy, modyfikuje genetycznie plemniki, powoduje niepłodność mężczyzn;
• u dzieci narażonych na wdychanie pyłu może powodować spowolnienie funkcji poznawczych, rozwoju psychomotorycznego, alergie, astmę, a także większą podatność na zapalenie oskrzeli i płuc;
• uszkadza układ nerwowy, przyspieszając jego starzenie, a także powstawanie chorób neurodegeneracyjnych;
• ma działanie rakotwórcze, przypisuje się je zwłaszcza zawartemu w smogu benzopirenowi (którego w Polsce jest najwięcej, jeśli chodzi o Europę), a który powoduje m.in. nowotwory płuc czy pęcherza moczowego;
• zaostrza przebieg POChP, astmy, zapalenia oskrzeli czy płuc;
• przyspiesza zmiany miażdżycowe, zwiększa ryzyko zawału i udaru.

w SMOG
~

Zaplanowany na lata 2016-2020 Narodowy Program Zdrowia
Czas na Czyste Powietrze ma edukować Polaków, by nie zatruwali
powietrza na potęgę. Wciąż wielu z nas wydaje się, że jest ono
dobrem niczyim i można w nie wpuszczać, co tylko się chce.

Warto zajrzeć na stronę czasnaczystepowietrze.pl
i zapoznać się z wynikami badań i zaleceniami
ekspertów, m.in. w formie edukacyjnych filmów.

/ TEKST Karolina Górska

Zdaniem autorów programu „Czas na Czyste Powietrze” szczególnie narażeni na działanie zanieczyszczeń powietrza są: dzieci, seniorzy, osoby otyłe i kobiety ciężarne, a także ludzie cierpiący z powodu
chorób przewlekłych, w tym układów krążenia, oddechowego, krwionośnego oraz nerwowego.

CZY COŚ MOŻEMY ZROBIĆ?

Jeśli chodzi o profilaktykę zdrowotną, warto śledzić alarmy smogowe
(np. korzystając ze strony polskialarmsmogowy.pl), kupić w aptece specjalną maseczkę, ograniczyć jogging czy nordic walking, w czasie gdy
stężenie pyłu jest wysokie. Gdy mowa o profilaktyce czystości powietrza – zróbmy rachunek sumienia w sprawie urządzeń grzewczych,
zamontowanych w naszych domach (może warto zainteresować się
dofinansowaniem do kupna nowoczesnego modelu, o niskiej emisji
zanieczyszczeń), przestańmy palić w piecach byle czym, ograniczmy
jazdę samochodem, gdy nie jest ona konieczna, a także serwisujmy
regularnie nasze auta, dbając szczególnie o filtry cząstek stałych. ◆

D

Istotą smogu jest tzw. pył zawieszony. To nic innego jak mikrocząsteczki ciał stałych, których źródłem są głównie stare domowe piece i kotłownie węglowe. Sprzyjające warunki do jego
powstania to dodatkowo: brak wiatru, temperatura powyżej
5 stopni Celsjusza i mgła.

Zimą smog składa się zazwyczaj z cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów, ale czasem wynosi ona
tylko 2,5 mikrometra. Większe cząsteczki osadzają się w układzie oddechowym, ale mniejsze docierają przez pęcherzyki
płucne do układu krwionośnego, a stamtąd do innych narządów. Młody organizm poradzi sobie z wydaleniem większych
cząsteczek, ale ten mniej sprawny i starszy – już nie. Natomiast mniejsze cząsteczki swobodnie wędrują po tkankach
i układach, siejąc prawdziwe spustoszenie.

NA CO KONKRETNIE SZKODZI?

Spektrum negatywnej aktywności smogu w naszym ciele
– gdy jest ono eksponowane na działanie pyłu w dużym stężeniu i przez długi czas lub stale – jest naprawdę szerokie:
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SKĄD BIERZE SIĘ SMOG?

ość ogólnie wiemy, że smog poważnie zagraża
naszemu zdrowiu. Gorzej jest ze świadomością,
jakie konkretnie szkody nam wyrządza i skąd się
bierze. Zgodnie z badaniami Kantor Public z października 2017 roku, większość z nas wini za to spaliny samochodów (54 proc.) i zakłady przemysłowe (38 proc.).
Tymczasem rzeczywistość jest inna (patrz ramka).

W CZYM TKWI ZAGROŻENIE?

CMY

• 48 proc. – procesy spalania poza przemysłem, głównie
w gospodarstwach domowych
• 20 proc. – procesy spalania w przemyśle
• 9 proc. – procesy spalania w sektorze produkcji
i transformacji energii
•p
 o 7 proc. – transport drogowy oraz inne pojazdy
i urządzenia
• 5 proc. – procesy produkcyjne
• 2 proc. – rolnictwo
• po 1 proc. – zagospodarowanie odpadów, zastosowanie
rozpuszczalników i innych produktów
• 0 proc. – wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych

Źródło: czasnaczystepowietrze.pl
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mę sk ie t emat y

/ TEKST Beata Kawecka

PROSTATA
TO NIE CHOROBA
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REKLAMA

P

rostata to kilkucentymetrowy
organ rozrodczy męski, kształtem przypominający orzech. Ulokowana jest pod pęcherzem
moczowym, przylega do odbytnicy, a przechodzi przez nią cewka moczowa. Bodaj najważniejszą funkcją prostaty
jest produkcja wydzieliny, wpływającej
na kondycję i żywotność plemników. Między innymi dlatego mężczyzna powinien
pamiętać o tym, że ją ma, także wtedy
gdy nic niepokojącego się nie dzieje.
Już po 40. roku życia warto robić rokrocznie badanie prostaty per rectum.
Po skończeniu 50 lat badaniu palpacyjnemu, wykonywanemu przez lekarza,
powinno towarzyszyć określenie poziomu we krwi PSA (ang. Prostate Specific
Antygen, czyli swoisty antygen, wytwarzany przez gruczoł krokowy). Jeśli w rodzinie wystąpił rak prostaty, profilaktykę
należy rozpocząć jeszcze wcześniej. Niestety, tematy urologiczne są przez panów
nadal uważane za wstydliwe i tu znaczącą rolę mają do odegrania ich partnerki.

SZYBKA DECYZJA

Niezależnie od kalendarza badań do wcześniejszej wizyty u urologa lub proktologa powinny skłonić mężczyznę takie niepokojące objawy jak:
• trudności i ból przy oddawaniu moczu,
• krew w moczu,
• częstomocz w dzień i w nocy,
• uczucie, że pęcherz nie jest do końca
opróżniony,
• bóle w okolicy pleców lub miednicy.
Mogą one świadczyć o zapaleniu, łagodnym przeroście prostaty lub zmianach
nowotworowych, ale także... infekcji dróg
moczowych czy zespole pęcherza nadreaktywnego, Nie warto dolegliwości ignorować ani ich demonizować, najlepiej
po prostu udać się do lekarza. Dzięki temu
uda się uniknąć nie tylko poważnych schorzeń prostaty, lecz także zaburzeń urologicznych – kamicy pęcherza moczowego
czy niewydolności nerek.
Już podczas pierwszej wizyty urolog
zleci badanie poziomu antygenu PSA oraz
wykona wspomniane badanie per rectum. W razie podejrzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości – zaordynuje kolejne badania: USG prostaty, często także
jąder, a jeśli to konieczne – jej biopsję,
ewentualnie dalsze badania stężenia PSA
pod kątem potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu. ◆

WAŻNE SAMOBADANIE
FOTO: ADOBE STOCK (2)

Każdy mężczyzna ma prostatę.
I każdy powinien ją badać
– regularnie, by kontrolować
jej kondycję i w porę wychwycić
niebezpieczne zmiany.

mę sk ie t emat y

By mieć jeszcze większą kontrolę nad kondycją prostaty,
warto kupić w aptece test na stężenie PSA we krwi, pobieranej
z palca. Badanie jest bardzo proste, do testu dołączone
są akcesoria – m.in. pipetka i nakłuwacz – a także dokładna
instrukcja, jak krok po kroku wykonać test. Całość trwa
maksymalnie 10 minut i pozwala od razu stwierdzić,
czy poziom antygenu przekracza normę. We krwi zdrowego
mężczyzny powinien mieć wartości śladowe.

17 / GRUDZIEŃ/STYCZEŃ/LUTY 2019-2020

sk a rby nat u r y

Nie bez przyczyny głóg to składnik aptecznych preparatów nasercowych, a także wspierających układ
krwionośny i odporność, polecanych o każdej porze
roku, szczególnie jesienią i zimą. Najważniejsze składniki tej rośliny to flawonoidy, zwłaszcza katechina
i epikatechina, oraz proantocyjanidyny, w tym rutyna – silne przeciwutleniacze.
W głogu znajdziemy także saponiny i taniny – działające przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo; cholinę (witaminę B4)
– wspierającą pracę mięśni, układu oddechowego,
serca i mózgu; acetylocholinę – jeden z głównych neuroprzekaźników, wpływający na rozszerzenie naczyń
krwionośnych, obniżenie ciśnienia tętniczego, a także spowolnienie akcji serca; pektyny – rozpuszczalny błonnik, dobry dla trawienia; a także kwasy triterpenowe, w tym urosolowy, oleinowy i głogowy,
które wykazują działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwbólowe, przeciwnowotworowe,
przeciwcukrzycowe, a przy tym wpływają korzyst-

nie na układy odpornościowy i krwionośny, obniżając również poziom cholesterolu. Ponadto głóg zawiera sporo witaminy C.
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en należący do rodziny różowatych (Rosaceae) krzew zdobi wiele polskich ogrodów
i parków, zwłaszcza na terenach nizinnych
oraz pogórzu. Zainteresowanie zielarzy
wzbudzają zwłaszcza dwie odmiany: głóg
jednoszyjkowy (Crataegus monogyna Jacq.) oraz
dwuszyjkowy (Crataegus oxyacantha L.). Kwiaty
i liście zbierane są latem, w maju-czerwcu, natomiast
owoce – jesienią, do października włącznie.
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/ TEKST Katarzyna Załucka

Najlepsze są owoce zmrożone,
więc przed przystąpieniem
do gotowania wstaw głóg
do zamrażalnika na dobę. Po tym
czasie usuń nasiona. Wrzuć owoce
na głęboką patelnię lub do garnka
z grubym dnem. Dodaj trochę wody,
sok z pomarańczy, przyprawy i cukier
(w razie konieczności dolej jeszcze
wody). Gotuj 40 minut, do miękkości
owoców, ale nie ich rozpadnięcia.
Gorącą konfiturę przełóż
do wyparzonych słoików
i zapasteryzuj. Odstaw słoiki
do góry dnem, by wystygły.
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Głóg (Crataegus) to jedna
z najstarszych roślin leczniczych,
stosowanych w naszej kulturze.
Nic dziwnego, bo zarówno kwiaty,
jak i owoce są źródłem wielu
cennych składników zdrowotnych.

• kilogram owoców głogu
• 500 g cukru trzcinowego • łyżeczka
mielonego cynamonu • 4 goździki
• sok z 2 pomarańczy • szklanka wody
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KONFITURA Z GŁOGU
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NIE TYLKO DLA SERCA

Głóg ma szerokie zastosowanie, szczególnie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób sercowych.
Analizy potwierdzają, że wyciągi z tej rośliny są dobrze
tolerowane przez organizm, zwiększając jego wydolność. Głóg ma działanie przeciwmiażdżycowe, obniża poziom lipidów i stężenie cholesterolu. Poza tym
jest źródłem silnych przeciwutleniaczy, co oznacza,
że pomaga przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym,
w tym nowotworom, cukrzycy, problemom wieńcowym. Zalecany na bezsenność, uspokaja i odpręża.
W medycynie ludowej napary i herbatki z głogu stosowane byłe także przy problemach astmatycznych.
Badania kliniczne – przeprowadzone na szczurach
i ludziach – nie wykazały co prawda, by głóg był remedium na wszystkie choroby sercowe. Nie można więc
powiedzieć, by jego stosowanie mogło stanowić podstawę terapii, np. w nadciśnieniu czy niewydolności
serca, zwłaszcza w zaawansowanym stadium.
Z zasuszonych kwiatów, liści i owoców – mają podobną zawartość cennych substancji – można przygotować napar lub odwar. W aptekach znajdziemy mnóstwo kompozycji z głogiem, w tym zioła do zaparzania,
toniki, tabletki tonizujące i cukierki, które wesprą nasze
serce, gdy chcemy zadziałać profilaktycznie, a także
– po konsultacji z kardiologiem czy hipertensjologiem
– jako uzupełnienie farmakoterapii. ◆

FOTO: ADOBE STOCK (1)

JABŁUSZK A

REKLAMA

sk a rby nat u r y

Roślinny lek
na kaszel
Nr 1 na świecie

Nazwa produktu leczniczego: PROSPAN® Hederae helicis folii extractum siccum (liść
bluszczu) (5-7,5:1), 35 mg / 5 ml, syrop. Wskazania do stosowania: Syrop Prospan jest
produktem leczniczym roślinnym stosowanym jako środek wykrztuśny w produktywnym
kaszlu (tzw. mokry kaszel). Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów
z nadwrażliwością na substancję czynną lub na inne rośliny z rodziny Araliaceae
(araliowate) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku
poniżej 2 lat ze względu na ryzyko nasilenia objawów ze strony układu oddechowego.
Podmiot odpowiedzialny: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstr. 3, 61138
Niederdorfelden, Niemcy.
Nazwa produktu leczniczego: PROSPAN, Hederae helicis folii extractum siccum (5-7,5:1),
26 mg, pastylki miękkie. Wskazania do stosowania: Prospan jest produktem leczniczym
roślinnym stosowanym jako środek wykrztuśny w produktywnym kaszlu (tzw. mokry
kaszel). Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję
czynną lub na inne rośliny z rodziny Araliaceae (araliowate) lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG,
PRO/2019/07
Herzbergstraβe 3, 61 138 Niederdorfelden, Niemcy

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki
dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewła-
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ściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub
zdrowiu.

z e ś w iat a nau k i

K AWA

POMIDOREM

W NIEPŁODNOŚĆ

Jak donosi PAP za „European Journal of Nutrition”, likopen
zawarty w pomidorach może mieć wpływ na ruchomość
i kształt plemników, co ma znaczenie dla męskiej płodności.
W badaniu, przeprowadzonym na University of Sheffield,
jednej grupie mężczyzn podawano placebo, a drugiej
ekstrakt z pomidorów. U części tych, którzy przyjmowali
ekstrakt, poprawiła się żywotność plemników.

DLA PROSTATY
Dr Hiroaki Iwamoto z Uniwersytetu w Kanzawie
w Japonii zbadał wpływ zawartych w kawie,
a konkretnie arabice, związków – octanu
kahweolu i kafestolu – na zdrowie prostaty.
Okazało się, że zahamowały one wzrost komórek
rakowych w tym narządzie. Co ciekawe, najwięcej
cennych składników jest w espresso.

MIKROFLORA A CUKRZYCA
Jak informuje Polskie Towarzystwo
Dietetyki, istnieje związek między
mikroflorą bakteryjną jelit a rozwojem
chorób metabolicznych, m.in. cukrzycy
typu 1. i typu 2. Badanie osób
otyłych z cukrzycą typu 2. wykazało

u nich brak bakterii ochronnych
jelit, które wpływają na regulację
poziomu glukozy. Naukowcy sugerują,
że dobrym pomysłem na leczenie
cukrzycy może być właśnie regulacja
składu flory jelitowej pacjentów.

UWAGA NA PLASTIK

W HERBACIE

NA SERCE

Z opublikowanego w „American Journal of Clinical Nutrition”
artykułu wynika, że jedzenie codziennie 150 gramów
borówek amerykańskich zmniejsza ryzyko zachorowania
na choroby metaboliczne, których cechy wspólne to wysokie
ciśnienie, nadmiar tkanki tłuszczowej i wysoki poziom glukozy
we krwi. Badacze z University of East Anglia przebadali
138 osób w wieku 50-75 lat ze stwierdzoną nadwagą
i otyłością, którym podawali przez pół roku liofilizowane
borówki i placebo. Grupa, która jadła borówki, miała
naczynia i tętnice w lepszej kondycji, a ryzyko zachorowania
na choroby wieńcowe spadło u niej o 12-15 proc.
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FOTO: ADOBE STOCK (5)

JEDZ BORÓWKI

Z badań prof. Nathalie Tufenkji i współpracowników
z McGill University w Kanadzie wynika, że podczas
zaparzania herbaty w plastikowej torebce uwalnia się
do wody około 11,6 miliarda fragmentów
mikroplastiku i 3,1 miliarda kawałków nanoplastiku,
a konkretnie nylonu i polietylenu. Badanie prowadzone
mikroskopem elektronowym wykazało, że jest to ilość
przekraczająca kilkakrotnie wielkości stwierdzone
w innym rodzaju żywności.

kobie c e s praw y
REKLAMA

kobie c e s praw y

9

sposobów

Na temat infekcji intymnych krąży wiele mitów.
Warto wiedzieć, co jest prawdą, by zadbać o delikatne
okolice i uniknąć nieprzyjemnych objawów.
/ TEKST Luiza Kołodziejczyk

NASZ EKSPERT
dr Adam Górski, ginekolog z Kliniki Leczenia
Niepłodności INVICTA w Warszawie

MIT
TO W Y NIK NIEDOSTATECZNEJ HIGIENY

Poza skrajnymi przypadkami podatność na infekcje okolic
intymnych nie ma nic wspólnego z dbaniem o czystość. Natomiast przesadna higiena z użyciem preparatów antybakteryjnych, które mogą zwiększać suchość delikatnych okolic,
często powoduje efekt odwrotny do zamierzonego.

– Odczyn inny niż kwaśny stwarza doskonałe warunki do rozwoju infekcji intymnej. Należy udać się do ginekologa, który zaleci odpowiednie leczenie. Tym bardziej że swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie występują w przypadku zanikowego
zapalenia pochwy, które należy leczyć, stosując hormonalną
terapię zastępczą – dodaje.

MIT

MIT

GDY OBJAW Y USTĄPIĄ, MOŻNA ODSTAWIĆ LEKI

TO TYLKO PROBLEM KOBIETY

W większości infekcji – grzybiczych, ale też rzęsistkowicy, chlamydiozy czy opryszczki – leczeniem objęty jest również partner. Niezależnie od tego, czy ma objawy choroby, czy nie. Jeśli
terapię zastosuje tylko kobieta, dolegliwości szybko wrócą.

Lekarz decyduje o terapii w zależności od diagnozy. Są to albo
antybiotyki, albo leki przeciwgrzybicze. Kurację należy stosować tak długo, na ile jest przepisana: kilka dni albo tygodni.
Mimo ustąpienia objawów nie wolno jej skracać – niedoleczona infekcja może powodować trwałe zmiany i schorzenia,
np. przewlekłe zapalenie pochwy czy zapalenie przydatków.

MIT
MENOPAUZA CHRONI PRZED INFEKCJAMI

– W okresie menopauzy większość kobiet narzeka na suchość
pochwy. Wiąże się to ze stopniowym wygasaniem czynności
jajników oraz spadkiem poziomu estrogenu. Hormon ten
odpowiada za prawidłową elastyczność tkanek, za stan nabłonka, który wyściela okolice intymne oraz za utrzymanie odpowiedniego pH pochwy – mówi dr Adam Górski, ginekolog
z Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA w Warszawie.

MIT
DIETA NIE MA ZWIĄZKU ZE ZDROWIEM POCHWY

Drastyczne odchudzanie, a także zaburzenia psychozdrowotne, jak anoreksja czy bulimia, automatycznie przekładają się
na spadek odporności i osłabienie barier ochronnych całego
organizmu, w tym narządów rodnych. Zaburzenia wchłaniania substancji odżywczych, niedobór witamin i minerałów
zaliczane są do głównych przyczyn kandydozy pochwy.
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CIĄŻA SPRZYJA INFEKCJOM

– W ciąży w organizmie kobiety zachodzą zmiany hormonalne, wzrasta m.in. poziom estrogenów oraz stężenie glikogenu
w śluzówce pochwy. To powoduje, że jej odczyn zamienia się
z kwaśnego na zasadowy, a to prosta droga do infekcji. Dodatkowo w tym czasie zachodzą zmiany w układzie odpornościowym – wyjaśnia nasz ekspert. – Jeśli obserwujemy upławy,
odczuwamy ból albo tkliwość w okolicach pochwy, warto szukać pomocy u ginekologa. Nie wiemy przecież, dlaczego doszło
do infekcji. A nieleczona może prowadzić do przedwczesnego
pęknięcia pęcherza płodowego i przedwczesnego porodu.
FAKT

GRZYBICA DOKUCZA KOBIETOM Z CUKRZYCĄ

– Wysoki poziom glukozy wpływa na zwiększenie podatności
na zakażenia – tłumaczy dr Adam Górski. – Aby zapobiegać
ewentualnej infekcji, diabetyczki, podobnie jak ciężarne, powinny przykładać szczególną wagę do higieny intymnej: dbać o czystość i suchość dróg rodnych, stosować łagodne środki myjące,
nie używać perfumowanych podpasek i wkładek, nie przesadzać z noszeniem obcisłych spodni i bielizny typu string.
FAKT

HIGIENA MA ZNACZENIE

– Najlepiej stosować jak najprostsze w składzie kosmetyki,
łagodne środki myjące, które nie podrażnią delikatnej skóry.
Pochwa ma naturalną barierę ochronną, a zbyt częste mycie,
narażanie na kontakt z agresywnymi kosmetykami ją niszczy.
Wybierajmy preparaty bezzapachowe i bez sztucznych barwników – wyjaśnia nasz ekspert. I dodaje: – Infekcjom sprzyja
używanie do podmywania się gąbek i myjek, w których namnażają się bakterie. Pamiętajmy też o rozsądnym stosowaniu
wkładek higienicznych. Wybierajmy te z naturalnego, oddychającego materiału, regularnie je zmieniajmy – co 4 godziny.
Przed zmianą należy dokładnie umyć ręce. I najlepiej nie stosować takiego zabezpieczenia w nocy.
FAKT

W CZASIE CHOROBY ŁATWIEJ O ZAKAŻENIE

Gdy spada odporność, podnosi się pH pochwy (można je sobie
zmierzyć za pomocą dostępnego w aptece testu). A to oznacza
mniejszą liczbę ochronnych bakterii Lactobaccillus, produkujących kwas mlekowy, będący barierą dla zarazków. Sytuacja
komplikuje się dodatkowo, gdy stosujemy antybiotykoterapię,
dlatego warto – w czasie takiego leczenia, ale także profilaktycznie – stosować preparaty z pałeczkami kwasu mlekowego: doustne lub dopochwowe. Pomagają odbudować prawidłową mikroflorę w jelitach i w pochwie. ◆
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FOTO: ADOBE STOCK (1)
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HIGIENA

FAKT

Gdy zgromadziłeś więcej niż trochę więcej
nadprogramowych kilogramów, prawdopodobnie
chcesz jak najszybciej się ich pozbyć. To zrozumiałe.
Jednak nie tędy droga. Zacznij powoli,
bez gwałtownych ruchów. To dużo
skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla zdrowia.

I

m większa nadwaga lub otyłość, tym
większa pokusa, by działać zrywami. Podejmować decyzje kategoryczne i nagłe, narzucać sobie mordercze
tempo i intensywność ćwiczeń,
do tego – rygorystyczną dietę. Chcesz jak
najszybciej zobaczyć efekt, coś ze sobą
zrobić, przerwać zaklęty krąg bezruchu.
Zapominasz, że zaawansowany trening
jest dla zaawansowanych sportowców,
którzy mają ciało przygotowane do ambitnych wyzwań i zazwyczaj wolne od takich
dolegliwości, jak zwyrodnienia stawów,
problemy z krążeniem, wysoki cholesterol czy osłabione mięśnie… Dlatego tym
razem zacznij spokojnie, ale niech to
będzie zmiana na stałe. Po czasie – nie
od razu – zobaczysz efekty.

MAŁO ZNACZY DUŻO
Wykorzystuj domowe sprzęty do ćwiczeń, np. rób serie
przysiadów przy kanapie lub stabilnym krześle albo potraktuj
małe butelki z wodą jako ciężarki przy unoszeniu i krążeniach
rąk. Jeśli nie mieszkasz zbyt wysoko, zrezygnuj z windy
i wchodź po schodach. Gdy wybierasz się na zakupy,
wysiadaj przystanek wcześniej i idź.

Najbezpieczniejsze formy ruchu przy
nadwadze i I stopniu otyłości to:
• SPACER: najpierw spokojny, ale za to
regularny – 3-4 razy w tygodniu po 30
minut; po kilku tygodniach coraz intensywniejszy, np. z kijkami albo łączony
naprzemiennie z szybkim marszem.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

• ROWER: najpierw stacjonarny, najlepiej rehabilitacyjny; po kilku tygodniach
można spróbować wyjechać na regularne przejażdżki w tereny zielone.

Najlepiej poproś swojego lekarza pierwszego kontaktu o zlecenie podstawowych
badań i powiedz, że chciałbyś zacząć się
ruszać. Na pewno powie o ewentualnych
przeciwwskazaniach do podjęcia aktywności, być może zleci dalsze badania lub
skieruje cię do specjalisty – np. ortopedy,
reumatologa, kardiologa – celem dalszych
konsultacji. W ten sposób rozpoczniesz
przygodę z ruchem bezpiecznie i dobrze
przygotowany.

• PŁYWANIE: najpierw specjalny aqua
aerobik dedykowany osobom z nadwagą
i otyłością; po kilku miesiącach zajęć
można wykupić karnet na pływalnię
i 2 razy w tygodniu po 40 minut pływać,
np. kraulem, żabką.

Podczas ćwiczeń powinieneś
czuć lekką zadyszkę. Jeśli
korzystasz z opaski do liczenia
kroków i monitorowania
tętna, zwróć uwagę, by nie
przekraczało ono 60-70 proc.
twojego tętna maksymalnego.

PO KROKU

• ORBITREK: najpierw w domu, korzystając z ustawień podstawowych; po kilku miesiącach warto rozważyć ofertę
lokalnych klubów sportowych, domów
kultury – i skorzystać z zajęć grupowych
na sprzęcie w siłowni.
• ROZCIĄGANIE: zawsze przed ćwiczeniami rozgrzej i uruchom mięśnie,
robiąc przysiady, maszerując w miejscu,
robiąc krążenia ramion i rąk, pajacyki.
Zawsze po treningu zrób rozciąganie,
by wyciszyć organizm. ◆

OBLICZ SWOJE TĘTNO
MAKSYMALNE
Autorką tego sprawdzonego
algorytmu jest Sally Edwards,
biegaczka i triathlonistka.
KOBIETY:
210 – (0,5 x wiek)
– (0,022 x waga w kg)
MĘŻCZYŹNI:
210 – (0,5 x wiek)
– (0,022 x waga w kg) + 4
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POMYŚL O WŁASNYM TRENERZE
FOTO: ADOBE STOCK (3)
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/ TEKST Alicja Milewska

bą d ź my w for m ie

Jeśli masz dużą liczbę kilogramów do zrzucenia, najlepiej
byś robił to pod okiem eksperta. Nie tylko dopasuje zestaw
ćwiczeń do twoich indywidualnych możliwości, lecz także
skontroluje poprawność wykonywanych ćwiczeń i zmotywuje,
gdy stracisz zapał. Spytaj o możliwość zajęć z trenerem
osobistym w najbliższym klubie sportowym.
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REKLAMA

SZKARŁAT
POD LUPĄ

14. doba

• łuszczenie się skóry tułowia

21. doba

• łuszczenie się skóry dłoni i stóp

NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ

Przebieg szkarlatyny nie zawsze jest ciężki. Jednak zawsze już
przy pierwszych objawach trzeba pójść do lekarza, który przepisze antybiotyk. Co ważne, należy przyjąć całą przepisaną
dawkę, czyli 10-dniową kurację, by zapewnić sobie wyleczenie.
W trakcie terapii dobrze jest dużo pić oraz przyjmować pokarmy miękkie i półpłynne – np. zupy-kremy, drobno pokrojone,
przygotowane na parze warzywa, koktajle owocowe, kisiele,
budynie, galaretki – by nie podrażniać gardła.

Do połowy
października
zanotowano w Polsce 15 485
zachorowań na szkarlatynę.
To o blisko 2 tysiące przypadków
więcej niż w analogicznym okresie
2018 roku. Choć jest
to choroba poważna,
mało o niej wiemy.

Jeśli podejrzewasz, że dziecko może
mieć szkarlatynę, nie posyłaj go do żłobka,
przedszkola czy szkoły. Pozwoli
to zahamować epidemię w grupie
rówieśników.

/ TEKST Beata Kawecka

ETAPY I OBJAWY SZKARLATYNY

1. doba

• gorączka, ból brzucha, nudności i wymioty, ból gardła

Najlepiej pozostać w domu na cały czas leczenia, dużo odpoczywać, by nie dopuścić do groźnych powikłań, z których najpoważniejsze to zapalenie:
• węzłów chłonnych,
• płuc,
• ucha środkowego,
• stawów, zatok, nerek,
• wsierdzia i wątroby,
• a także sepsa. ◆

2. doba

• s zorstkość skóry i różowa wysypka na twarzy: blade pozostają okolice ust, nosa i brody, a rumień pojawia się także
na ciele: w pachach, pachwinach, na plecach i pośladkach
• intensywnie czerwone – szkarłatne – gardło, biały nalot
na języku
• powiększenie się węzłów chłonnych

4.-5. doba

• w ysypka może stopniowo ustępować
• j ęzyk staje się czerwono-malinowy, często wygląda
na powiększony lub obrzęknięty

7. doba

• łuszczenie się skóry twarzy
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FOTO: ADOBE STOCK (2)

N

a szkarlatynę można zachorować trzykrotnie w ciągu życia, gdyż tyle jest rodzajów toksyny (A, B i C),
jaką wytwarzają wywołujące chorobę bakterie.
To paciorkowce Streptococcus pyogenes – te same,
które wywołują anginę. Szkarlatyna, zwana płonicą,
jest bardzo zakaźna, łatwo się nią zarażamy: najczęściej drogą
kropelkową lub poprzez dotknięcie przedmiotów, z którymi
miała kontakt osoba chora na anginę lub szkarlatynę. Wczesne
objawy mogą być mylone z grypą. Jednak już po maksimum
pięciu dniach wiadomo, że to nie grypa, lecz płonica.
Jesień i zima szczególnie sprzyjają infekcjom. U dorosłych
choroba miewa ciężką postać, co często powoduje konieczność
położenia się do szpitala. U dzieci hospitalizacja jest zazwyczaj wynikiem nietrafionej diagnozy lub przerwanej antybiotykoterapii i spowodowanego tym nawrotu choroby.

Na szkarlatynę nie ma szczepionki.
Nie chorują na nią jednak najmłodsze
dzieci – do 6. miesiąca życia są chronione
przeciwciałami przekazanymi
przez matkę.
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Gładka jak pupa niemowlęcia – mówimy, ale...
Skóra kilkumiesięcznego malucha nie zawsze jest
idealna. Zobacz, jak ją właściwie pielęgnować.

PATENTY
N A Z D R OWĄ S KÓ R Ę M A L U C H A

ką szczoteczką delikatnie usuwać naskórek. Można też
oliwkę lub maść zostawić na skórze na noc, pod czapeczką, a rano delikatnie usunąć zmiękczoną skórę wspomnianą szczoteczką lub gazikiem.

PIELUSZKOWE ZAPALENIE SKÓRY – grudki,

pęcherzyki, nadżerki, łuszczący się naskórek pojawiają się
tam, gdzie do skóry dotyka pieluszka. Przyczyny to zbyt
duża wilgoć, uszkodzenie skóry wskutek pocierania,
rozwój bakterii, reakcja alergiczna na skład pieluszki.
Jak temu zaradzić? Często zmieniać pieluszki i pozwalać
leżeć dziecku bez nich, przemywać i osuszać skórę, smarować ją preparatem ochronnym, nie nadużywać talków.
Jak leczyć? Miejscowo antybiotykami, sterydami
przepisanymi przez pediatrę.

wskutek przegrzania i zapocenia skóry, zwłaszcza w jej
zgięciach i fałdach.
Jak temu zaradzić? Nie ubierać malca w zbyt wiele warstw.
Jak leczyć? Przemywając skórę domowym krochmalem,
stosując apteczne zasypki na potówki, warto też skonsultować się z pediatrą.

WA Ż N E D L A C I E B I E !

POTÓWKI – różowe krostki lub pęcherzyki, powstałe

TRĄDZIK – noworodkowy lub niemowlęcy, to czerwone
krostki i grudki, najczęściej na twarzy. Najpewniej
są wynikiem przegrzania, ale niewykluczone jest
podłoże hormonalne i uczuleniowe (alergia kontaktowa
lub pokarmowa).
Jak temu zaradzić? Nie przegrzewać skóry, stosować
neutralne, hipoalergiczne kosmetyki oraz ubranka
z naturalnych materiałów, regularnie nawilżać skórę.
Jak leczyć? Przemywając zmiany gazikiem zanurzonym
w ciepłej wodzie, stosując emolienty i hipoalergiczne
kremy przeznaczone do delikatnej, niemowlęcej skóry.

CIEMIENIUCHA – żółtawe łuski głównie na głowie są

wynikiem nasilonej aktywności gruczołów łojowych i działania hormonów matki, dostarczonych wraz z mlekiem.
Jak temu zaradzić? Nawet bardzo staranna pielęgnacja
nie zawsze pozwala uniknąć objawów, które są zwykle
naturalnym elementem dojrzewania skóry, a niekiedy
symptomem towarzyszącym np. AZS.
Jak leczyć? Oliwki na ciemieniuchę warto nanieść
na skórę kwadrans przed kąpielą, a w trakcie mycia mięk-

genetycznym lub na kontakt z alergenem, objawia się
suchością, świądem i zaczerwienieniem skóry, a także
grudkami i pęcherzykami.
Jak temu zaradzić? Jeśli rodzice cierpią na alergię,
można zawczasu ograniczyć kontakt malca z alergenami,
a ponadto nie przegrzewać oraz nie używać
podrażniających kosmetyków i tkanin.
Jak leczyć? Specjalnymi preparatami z lipidami, stosując
dermokosmetyki, emolienty o krótkim składzie. Konieczna
jest stała opieka dermatologa, alergologa, dietetyka.
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AZS – nadreakcja immunologiczna skóry o podłożu

p omy s ł na ...

500

TEN RODZA J RUCHU
JEST DL A CIEBIE, JEŚLI:

KALORII
tyle spalisz podczas
godzinnego
intensywnego
spaceru

• marzysz o smukłej sylwetce
• żyjesz w stresie, masz kłopoty ze snem
• prowadzisz siedzący tryb życia
• nie lubisz lub nie możesz biegać, np. z powodu chorób stawów

…SPACER
Z DUŻĄ MOCĄ
TECHNIKA

ZIMA KOJARZY CI SIĘ Z ZALEGANIEM W CIEPEŁKU
PRZED TELEWIZOREM? BŁĄD! NIEZALEŻNIE
OD POGODY – RUSZ SIĘ. NASZA PROPOZYCJA
TO POWER WALKING. NIE POŻAŁUJESZ.

✴

› wyprostuj się i patrz przed siebie
› stawiaj duże kroki
› opadaj zawsze na piętę
› ręce miej zgięte pod kątem prostym, powinny pracować

3 x 30 minut tygodniowo

POWER
WALKING

– tyle wystarczy na początek

TWOJE
BENEFITY
FOTO: ADOBE STOCK (2)

✰ wzmacniasz serce
✰ obniżasz poziom cholesterolu

To intensywny, szybki marsz.
W jego trakcie wzrasta tętno, serce
zaczyna pompować większą ilość
krwi, organizm dotlenia się,
a ciało dostaje potężną
dawkę endorfin.

✰ zrzucasz kilogramy
✰ rzeźbisz mięśnie
✰ zwiększasz wydolność oddechową
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DROBINKI


Wiosną regenerujemy skórę po zimie, a jesienią – po lecie. Choć tak naprawdę
nasze ciało potrzebuje peelingu niezależnie od pory roku. A szczególnie kocha
kosmetyki o otulających zapachach.
/ TEKST Amelia Góralczyk

G

dy złota polska jesień stopniowo oddaje pałeczkę zimie,
wszelkie sposoby na poprawę nastroju są na wagę złota.
A jeśli uda się połączyć przyjemność z pielęgnacją,
korzyść jest podwójna. Takim prostym patentem 2 w 1
są pachnące peelingi, które pobudzają zmysły i sprawiają, że skóra jest gładka jak jedwab.

NATURALNA SIŁA…

Terapia zapachami, jako niekonwencjonalna metoda leczenia, narodziła się dość dawno, bo w czasach I wojny światowej, gdy Rene-Maurice Gatefosse, z zawodu chemik, eksperymentalnie zdezynfekował
rany żołnierzy olejkiem lawendowym. Z czasem odkrył, że moc lecznicza olejków eterycznych – będących esencją właściwości zdrowotnych drzemiących w roślinach – odnosi się nie tylko do ciała, lecz
także do sfery psyche. Duża część tej siły tkwi właśnie w aromacie.

…DLA GŁADKIEJ SKÓRY

Na półkach drogerii i aptek znajdziemy wiele preparatów złuszczających. Regularnie stosowane, wspierają naturalny proces odnowy
skóry – eliminację jej wierzchniej, zrogowaciałej warstwy. Pomagają oczyścić ciało, usunąć przebarwienia, zmiany trądzikowe, blizny, odblokować pory, zredukować zmarszczki, uelastycznić i wygładzić skórę. Zwykle mają formę mazidła, rzadziej żelu maseczki.

TAK DZIAŁAJĄ OLEJKI
• LAWENDOWY – koi skórę, działa antybakteryjnie,

pomaga w bólach zatok, głowy, mięśni i stawów, uspokaja i ułatwia zasypianie

PRZYRZĄDŹ SOBIE PEELING
NA DOBRY NASTRÓJ
Zajrzyj do kuchni, a potem do apteki i połącz dowolnie
po 1 składniku z kolumn ❶, ❷ i ❸
❶ 1/2 szklanki zmielonej kawy • 1/2 szklanki soli morskiej
• 1/2 szklanki cukru trzcinowego • 1/3 szklanki wiórków
kokosowych • 1/3 szklanki zmielonych migdałów
• 1/3 szklanki zmielonych ulubionych orzechów
• 1/3 szklanki otrąb pszennych
❷ 1/4 szklanki oliwy • 1/3 szklanki oleju kokosowego
• 1/4 szklanki oleju ze słodkich migdałów • 1/4 szklanki
rozpuszczonego miodu • 1/3 szklanki naparu z zielonej
herbaty • 1/2 szklanki jogurtu naturalnego
❸ 8 kropel ulubionego olejku eterycznego, np. paczulowego, waniliowego, cedrowego, kokosowego, mandarynkowego, miętowego

Domowe i apteczne kosmetyki mają różne stopnie intensywności – mogą działać powierzchniowo, złuszczać średnio lub głęboko. Preparaty oferowane przez gabinety kosmetyczne mają większe stężenie składników aktywnych, co wynika także z samej
metody aplikacji, np. z wykorzystaniem ultradźwięków, kryształków korundu, enzymów czy kwasów owocowych. Peelingi dermatologiczne, stosowane przez lekarzy, mają jeszcze większe stężenie substancji czynnych i zazwyczaj stricte lecznicze działanie.

NASTROJOWA AURA

Zimową porą warto – poza gotowymi preparatami złuszczającymi – postawić na własne kompozycje, dopasowane do osobistych
upodobań zapachowych i potrzeb skóry.
W kuchni znajdziemy wszystkie niezbędne składniki do bazy
peelingu, zaś w aptece – szeroką gamę olejków eterycznych. Każdy z nich odpowiada za inne funkcje organizmu, wiele z nich wpływa nie tylko na umysł, lecz także np. odporność.
Stosujmy takie peelingi nawet codziennie, a na pewno 2 razy w tygodniu, nakładając kosmetyk na oczyszczoną, lekko wilgotną skórę.
By wzmocnić efekt eksfoliacji, możemy sięgnąć po rękawicę lub
szczotkę do masażu, gąbkę lub zwykłą myjkę. Masujmy ciało okrężnymi ruchami w kierunku od dołu ku górze. Masaż nie musi być
silny, wystarczy że będzie wykonywany regularnie. ◆

• RÓŻANY – regeneruje, zmniejsza ból, łagodzi napięcie, relaksuje, pomaga przy gorszym samopoczuciu
• CEDROWY – działa antywirusowo i antybakteryjnie,
pomaga na trądzik i cellulit, uspokaja, zmniejsza niepokój

• YLANG-YLANG – działa antyseptycznie, uspokaja,
zmniejsza napięcie, pomaga przy spadku nastroju,
uważany za afrodyzjak

• PACZULOWY – łagodzi stany zapalne skóry, ujędrnia,
redukuje stres, wycisza, pełni funkcję afrodyzjaku

• CYNAMONOWY – rozgrzewa, działa odkażająco,
pobudza krążenie, pomaga w eliminacji cellulitu, łagodzi
bóle reumatyczne, ekspresowo poprawia nastrój

• CYTRYNOWY – ma działanie antyseptyczne i przeciwgorączkowe, tonizuje pracę serca i układ krążenia,
wzmacnia odporność, odświeża i pobudza
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Anna Dereszowska

FAC E C I

SIĘ MNIE BOJĄ
~

Wie, czego chce, wytycza cele i konsekwentnie do nich dąży. – Mam na koncie sporo trudnych
doświadczeń, które wynikały z moich wyborów, zarówno zawodowych, jak i osobistych.
Nie żałuję ich, bo wiele mnie nauczyły. Nie patrzę wstecz, nie roztrząsam tego, co zrobiłam źle,
bo wszystko działo się po coś – przyznaje Anna Dereszowska. TEKST Kornelia Barska

W

mam dzieci, bo nie chciałabym, żeby musiały dorastać bez
ychowywała się w Mikołowie na Śląsku.
– To była taka zamożna „sypialnia” Katowic.
mamy – tłumaczy.
Ładnie położona, wokół sporo zielonych tereW tamtym trudnym czasie ojciec zadbał, żeby dzieci mianów. I zawsze było tu co robić – wyznała
ły normalne dzieciństwo. Ponieważ sam wtedy dużo pracow jednym z wywiadów aktorka. Rodzice prawał i pisał doktorat, potrzebował pomocy. – Po śmierci mamy
cowali w dwóch miejscowych szpitalach, mama Dagmara
przenieśli się do nas dziadkowie. Mieliśmy ogromne wsparbyła lekarzem internistą, ojciec Krzysztof – ginekologiem
cie w babci, która była wspaniała, ciepła, z sercem na dłoni,
nigdy nie powiedziała o nikim złego słowa – zdradziła aktorpołożnikiem. W 1988 r. państwo Dereszowscy z 11-letnim
synem Andrzejem i 7-letnią córką Anią przeprowadzili się
ka. Co ważne, 9-letnia Ania wzięła na siebie część odpowiedo domu szeregowego. – Pamiętam, że kiedzialności za dom i nie w głowie jej były
dy na moją komunię zjechała się cała rodziwybryki. Nie chciała przysparzać dodatkona, dom wciąż był niewykończony. Wszyscy
wych kłopotów tacie. Nawet nie chodziła
go zwiedzali i oglądali każdy kąt – wspona wagary. W podstawówce dwa razy ucieDla jednych zawsze będę
minała dorosła już Anna. I dodawała:
kła z lekcji, a każdą ucieczkę okupiła tak
ogromnym stresem, że postanowiła już nigdy
– To był bardzo radosny okres, bo wtedy
za
gruba,
dla
innych
będę
jeszcze była z nami mama. Podejrzewam,
tego nie robić.
że wówczas była już chora, o czym nie wie- głupią trzpiotką, która cały
Jako córeczka tatusia źle zniosła, gdy
działa. Półtora roku później zmarła.
w życiu ojca pojawiła się inna kobieta. Była
czas się uśmiecha. Niech
nią Teresa Baranowska, dyrektorka III LO
CÓRECZKA TATUSIA
myślą, co chcą. Ważne, że ja w Katowicach. – Być może tata nie miał
Dagmara Dereszowska miała 47 lat, gdy
zbyt dużo czasu, żeby tę sytuację z nami
jestem ze sobą szczęśliwa. przepracować. Pojawienie się nowej kobieprzegrała walkę z rakiem jajnika. – Nie rozumiałam do końca tego, co się stało, ale i byłam
ty w domu przypadło na okres mojego
przerażona. Miałam takie poczucie,
nastoletniego buntu. Ale bardziej niż
że Andrzej, mój brat, był bardziej związana Teresie odbiło się to na jej córce Julce.
ny z mamą niż ja. On był synkiem mamusi, ja byłam córeczByła młodsza ode mnie, więc stanowiła łatwą ofiarę. Tym
ką tatusia. Wydawało mi się, że on przeżył bardziej śmierć
bardziej że mieszkała na moim terenie – szczerze przyznawała w wywiadach. Początkowo trudne relacje zmieniły
mamy. Ale prawda jest taka, że oboje przeżyliśmy jej odejście bardzo, bardzo mocno, tylko każde z nas inaczej.
się z czasem w głęboką więź emocjonalną, która połączyTo zrozumiałam dopiero później – przyznała aktorka. Zroła Annę zarówno z pierwszą, jak i drugą „macoszką”, Gabriebiła badanie na mutację genu, nie ma jej, jednak to nie daje
lą. Dorastanie w patchworkowej rodzinie ukształtowało jej
gwarancji, że nie zachoruje. Dlatego regularnie się bada,
sposób myślenia: – Mam w sobie nie tyle przyzwolenie, ile
tolerancję dla zmian. Jeżeli ludzie wiedzą, że wspólna
zachęca do tego inne kobiety i wspiera kampanię „Diagnostyka jajnika”. – Mój lęk przed chorobą jest większy, odkąd
wędrówka nie przyniesie im szczęścia i będą obojętnieć, →
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O TACIE:
Nie mógłby być lepszy. Jest ciepły, wyrozumiały,
wspierający, nie ocenia mnie, ale potrafi wyrazić swoje
zdanie, z którym ogromnie się liczę.
O BRACIE:
Zawsze był piekielnie inteligentny i zdolny, podkręcał
moją ambicję. Nie chciałam być od niego gorsza,
musiałam robić wszystko lepiej. Ciężko było nam
się dotrzeć.
O JULCE:
Ogromnie mi pomogła, kiedy w moim życiu nastąpiła
uczuciowa rewolucja. Mimo iż nie jesteśmy spokrewnione, nigdy nie pomyślałam o niej inaczej niż siostra.
O DANIELU:
Trafiłam na podobną osobowość – ambitną i upartą.
Oboje chcemy się realizować, jesteśmy skłonni
do negocjacji. Tylko dzięki jego mądrości i dojrzałości
nasz związek się nie rozpadł.
O CÓRCE:
Lenka jest dokładnie taka, jak ja kiedyś.
To chłopczyca. Specjalnie kupuję jej sportowe
ubrania, żeby się w nich dobrze czuła.
O SYNKU:
Maks ma 4 lata, a potrafi obrać ziemniaki, usmażyć
kotlety czy ukroić i nałożyć sobie rzeczy na kanapkę.
Oczywiście trzeba go nadzorować, ale radzi sobie sam.

a le ja s ł aw y

CHŁOPCZYCA Z KOMPLEKSAMI

Fascynował ją męski świat starszego brata. Andrzej (informatyk, światowej klasy specjalista od zabezpieczeń, pracuje w głównej siedzibie NATO w Brukseli) świetnie się uczył,
Ania nie chciała być gorsza. Po szkole chodziła na konie, lekcje pianina, tenisa, angielskiego i niemieckiego. Rywalizacja ją mobilizowała. – Byłam chłopczycą. Imponowało mi,
kiedy ktoś dobrze prowadził samochód, miał motor, jeździł
na nartach. Jak większość młodych dziewczyn miałam mnóstwo kompleksów. Wychowałam się w otoczeniu chłopców,
starszego brata i kuzynów, a oni potrafili bezmyślnie powiedzieć, że jestem beznadziejna, brzydka i gruba. I to słowo
„grubaska” utkwiło w mojej głowie. Wiele lat zajęło mi uporanie się z nim – przyznała. Nie ukrywała, że była szarą
myszką, której odpowiadało bycie w cieniu i siedzenie
w czwartej ławce.
Jej decyzja o zdawaniu do Akademii Teatralnej w Warszawie wzbudziła zaskoczenie. Zwłaszcza że dość długo zamierzała studiować architekturę, brała nawet dodatkowe lekcje
rysunku. – Zawsze wielką przyjemność sprawiały mi występy publiczne, chętnie śpiewałam, recytowałam. Moja macoszka Teresa jako pierwsza dostrzegła we mnie talent aktorski.
Podsunęła mi pomysł, żebym zaczęła rozwijać się w tę stronę. Tata bardzo mnie dopingował. Gdzieś po cichu realizowałam jego marzenie. On bardzo chciał iść do szkoły teatralnej, ale jego rodzice stwierdzili, że to nie jest zawód dla
mężczyzny i powinien robić „coś konkretnego”, więc został
lekarzem – tak opisywała powody, które skłoniły ją do podjęcia wyzwań, jakimi były wyjazd do stolicy i egzaminy.
Na studia dostała się za pierwszym podejściem. Była najmłodsza na roku, bo naukę w szkole podstawowej rozpoczęła jako sześciolatka. – Pierwsze dwa miesiące to był jakiś
koszmar, przepłakane noce i myśli, że to pomyłka. Czułam
pewien rodzaj osierocenia, bo byłam zupełnie sama, nikogo nie znałam, chowałam się w kącie – zdradziła.

MAŁEGO CZŁOWIEKA
NASZ EKSPERT
Mariola Kurczyńska, doradca rodzicielski

NADAJ RAMY: WPROWADŹ RYTM RODZICIELSKI, STAŁOŚĆ I HARMONIĘ, RYTUAŁY, CZYLI
MAPĘ Z CHARAKTERYSTYCZNYMI PUNKTAMI.

PECH TO NIE GRZECH

W wyreżyserowanej
przez Ryszarda
Zatorskiego komedii
romantycznej gra
Elwirę – nieugiętą
panią komornik, która
ma romans ze swoim
wierzycielem Mańkiem
(w tej roli Tomasz
Karolak).
PITBULL.
NIEBEZPIECZNE
KOBIETY

Kino sensacyjne
firmowane nazwiskiem
Patryka Vegi. Grana
przez Annę Dereszowską
Jadźka zaczyna
pracę w wydziale
zabójstw, a w życiu
prywatnym zmaga się
z nieobliczalnym mężem.
PORADY NA ZDRADY

KOBIETA FATALNA

Łatkę femme fatale polskiego show-biznesu zawdzięcza roli
Korby w filmie „Lejdis”, a utwierdziła ją romansem z aktorem Piotrem Grabowskim. Poznali się w 2007 r. na planie
serialu „Tajemnica twierdzy szyfrów”. Ona miała 26 lat, on
był 13 lat starszy, miał żonę i dwoje dzieci. Plotkarskie media
nazwały ją złodziejką mężów i niszczycielką rodzin. Cytowano jej wypowiedzi: „Faceci się mnie boją. Mężczyźni boją
się kobiet pewnych siebie, stanowczych, niezależnych. Oni
wolą dominować, zdobywać, a nie być zdobywanymi. A ja
postrzegana jestem jako kobieta, która sama sięga po swoje”. Rozpisywano się o jej ciąży (Lena urodziła się 30 kwietnia 2008 r., w 18. rocznicę śmierci swojej babci Dagmary),
rozwodzie Grabowskiego, kilkakrotnie odrzuconych przez
Annę oświadczynach, rozstaniach, wreszcie ostatecznym
zakończeniu romansu wiosną 2013 r. Gdy dziś aktorka słyszy zarzut, że przed laty ukradła męża innej, odpowiada:
– To idiotyczne. Nikomu nic nie zabierałam. On chciał być
ze mną, a ja z nim. Nie jestem kobietą, która kolekcjonuje

...MĄDRE WSPIER ANIE

żonatych mężczyzn. Wtedy totalnie się zakochałam. Byłam
bardzo młoda, nie miałam swoich dzieci i nie do końca umiałam sobie wyobrazić konsekwencje.
We wrześniu 2013 r. podczas sesji zdjęciowej na Wyspach
Kanaryjskich poznała, młodszego o cztery lata, fotografa
Daniela Duniaka. Szybko stali się parą. W sierpniu 2015 r.
przyszedł na świat ich syn Maksymilian. Jego narodziny
zmieniły priorytety aktorki. Kiedyś najważniejsza była
dla niej praca, teraz najistotniejsza jest rodzina. Zrozumiała, że nie musi być doskonała. – Kocham smaczne jedzenie
i dobre wino, więc nie katuję się dietami i choć ćwiczę regularnie, mam kawałek brzuszka. Trudno, najwyżej założę bieliznę uciskową i nie będzie tego widać. Nie mam potrzeby
wyglądać jak milion dolarów – mówi szczęśliwa Anna. ◆

Jako Dominika
– razem z Kaliną
(Magdalena
Lamparska)
– prowokuje
mężczyzn do zdrady
i dokumentuje
ich niewierność.

STARSZA PANI
MUSI FIKNĄĆ

Wspólna podróż
z ukochanym tatą do Korei
Południowej. W Seulu
Krzysztof Dereszowski
spełnił marzenie
z młodości – zagrał
w teatrze studenckim.
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i umierać wewnętrznie, to myślę, że podjęcie decyzji o rozstaniu jest słuszne.

p omy s ł na ...

1

BĄDŹ STANOWCZY – nie bój się odmawiać,
bądź rodzicem, a nie przyjacielem, bądź
mądrym przywódcą, a nie kumplem, który
pozwala ciągle wygrywać.

2

STWÓRZ STRUKTURĘ RODZINY – dziecko
chce być po prostu dzieckiem, a żeby nim
być, potrzebuje prawdziwych rodziców,
nie przyjaciół.

3

NIE ODMAWIAJ PRAWA DO SAMODZIELNOŚCI – uczestnictwo w prostych obowiązkach domowych daje dziecku duże poczucie
sprawczości i satysfakcję, że wniosło coś do życia
rodziny. Buduje pewność siebie i rozwija jego
poczucie wartości.

4

UWAGA NA ELEKTRONIKĘ!
Do 2. roku życia dzieci w ogóle nie powinny
oglądać telewizji i mieć kontaktu z telefonem,
bo ich układ nerwowy nie jest na to gotowy.
Dla 2-3-latka – jest to 20 minut bajek dziennie,
3-5-latka: 30 minut, zaś ucznia: godzina dziennie.

ROZWIJAJ SWOJE DZIECKO – FIZYCZNIE
I INTELEKTUALNIE

1

POSTAW NA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ – ruch wzmacnia ciało, buduje odporność i przygotowuje mózg
do wyzwań – stymuluje wytwarzanie połączeń neuronalnych, co zwiększa potencjał intelektualny. Silne ciało daje
też pewność siebie. Dziecko powinno być na powietrzu około
dwóch godzin dziennie (ograniczeniem jest tylko smog).

2

ZADBAJ O DIETĘ – odrzuć słodycze, fast foody, potrawy smażone, które są ciężkostrawne. Posiłki powinny
być lekkie, łatwo przyswajalne – bogate w warzywa,
owoce i zdrowe tłuszcze, np. orzechy. Bardzo odżywcze
są zupy, zwłaszcza o tej porze roku. Zachęcaj do próbowania
nowych potraw – dziecko potrzebuje kilkunastu razy, by się
do nowego smaku przekonać. Serwuj mniejsze porcje, a często.
Nie zapominaj o wodzie.

3

ZREZYGNUJ Z NAGRÓD I KAR – kara co prawda powoduje, że dziecko przestaje robić to, co robiło, ale rodzi
w nim poczucie niesprawiedliwości. W jego głowie pojawia się niechęć do rodzica i wola odwetu. Kara uderza w poczucie wartości dziecka, które chce udowodnić, że jednak jest coś
warte: dąży do wywołania reakcji, wytrącenia dorosłego z równowagi. Koło się zamyka.

4

NIE STOSUJ PUSTYCH POCHWAŁ – słowa: „Jesteś
najlepszy” są dla dziecka obciążeniem. Może ono odmawiać podejmowania wyzwań z obawy przed utratą statusu najlepszego. Puste pochwały dają także błędne poczucie, że inni są gorsi, co bardzo utrudnia nawiązywanie relacji.
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Czy jest gotowa recepta na pedagogiczny sukces? Jakie pułapki
czyhają na rodziców? Jak wychowywać, by rozwijać dziecko?
Pytamy Mariolę Kurczyńską, doradcę rodzicielskiego.
NASZ EKSPERT
Mariola Kurczyńska, doradca rodzicielski

PRZYWÓDZTWO
PEŁNE MIŁOŚCI

Jest Pani zwolenniczką konkretnej teorii wychowania?
Proces wychowania to jeden wielki eksperyment. Od Kwintyliana i Platona spieramy się, w jaki sposób należy to robić i wciąż
powstają nowe koncepcje, nowe badania, nowe perspektywy.
Zbuntowaliśmy się przeciwko autorytarnemu sposobowi
wychowania, który był narzucający, a nawet przemocowy,
bo nie szczędził pasa i klapsów. I już jako rodzice postanowiliśmy kształtować swoje dzieci zupełnie inaczej.
I dobrze, ale do wychowywania potrzeba wiedzy, choćby
elementarnej. A skrajnością systemu autorytarnego jest totalny luz. Wcześniej dziecko nie miało nic do powiedzenia, dziś
to dorosły nie ma głosu. Kiedyś dorośli bili dzieci, dziś dzieci, nawet bardzo małe, biją rodziców. Kiedyś wydawało się
dziecku polecenia, dziś pyta się je, czy ma chęć się wykąpać,
a jak nie – to mamy problem... To rodzi u dorosłych frustrację, a w konsekwencji nierzadko paradoksalnie postawę autorytarną, bo cierpliwość kiedyś się nam kończy.

Reasumując, samo negowanie koncepcji pedagogicznych
i postępowanie na odwrót nie prowadzi do niczego dobrego.
Najlepszy jest złoty środek i warto zgłębić różne podejścia.
Ale są takie wartości, co do których pedagodzy są zgodni?
Absolutną podstawą jest to, że dziecko potrzebuje rodzica
z autorytetem, mądrego i pełnego miłości przywództwa.
Potrzebuje przewodnictwa dorosłych i tego może czasem
zabraknąć w koncepcjach opartych wyłącznie na bliskości,
stawiających dziecko na równi z dorosłym. Naturalny autorytet często kojarzy się nam z przewagą fizyczną, podeptaniem potrzeb dziecka, więc ochoczo rezygnujemy z bycia
autorytetem. Ale to nie jest dobra droga.
Dlaczego?
Ponieważ dziecko rodzi się w rodzinie i jest od niej całkowicie zależne. Potrzebuje wsparcia dorosłych. Nie potrzebuje
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przyjaciela, ale ojca i matki. Zadaniem ojca nie jest bycie przyjacielem dziecka. Ponadto nie jest prawdą, że kilkulatek wie,
czego potrzebuje. Wie, czego chce, ale nie potrafi ocenić, co
jest dla niego dobre. Dziecięcy mózg nie jest w pełni rozwinięty ani gotowy do odpowiedzialności za wybory.
W praktyce podążanie za dzieckiem może kończyć się więc
tym, że dziecko je tylko to, co chce, czyli bułkę i parówkę
z keczupem, kiedy chce i w ilościach, na jakie ma ochotę. Jego
układ trawienny i łaknienie, a także odporność są rozstrojone, ono samo jest zamknięte na nowe smaki. Odpowiedzialność za to ponosi rodzic, a konsekwencje ciągną się latami.
Poza jedzeniem problemem jest też zasypianie. Gdy pytam,
o której godzinie dziecko idzie spać, to odpowiedź brzmi: Różnie. Jak ma ochotę spać to śpi. A przecież rytm jest konieczny.

Pierwsza sprawa to rytm rodzicielski. Codzienna pobudka o tej
samej porze, potem śniadanie, mycie zębów, wyjście do przedszkola, powrót, obiad, spacer, drzemka, podwieczorek, zabawa, kolacja, kąpiel i spać. Wszystko o określonych godzinach,
bez odstępstw. Nie ma dyskusji, co w danym momencie dnia
robimy, a to ułatwia życie i dzieciom, i rodzicom.
Dlaczego powtarzalność jest taka ważna?
Życie dziecka jest nastawione na poznawanie i charakteryzuje się dużą różnorodnością rozwojową. Do tego potrzebny jest porządek w głowie, czyli poukładany, przewidywalny świat i czas. Dzieci uwielbiają rutynę i rytuały.

A czego nie lubią?
Zakazów, ale te przestają być konieczne, jeśli stworzymy
Ponieważ poza rodziną świat biegnie swoim torem i nie
rytm i zasady. Jeżeli dziecko ma w ręku ciasteczko, a my
można oczekiwać, że się do dziecka
mówimy, że nie wolno mu go zjeść,
dostosuje?
to znak, że popełnione zostały przynajmniej dwa błędy rodzicielskie: słoTak, a bezref leksyjne podążanie
W wychowaniu wystarczy zająć
za potrzebami dziecka powoduje, że stadycze leżą w zasięgu ręki malucha,
je się ono nieprzystosowane do życia
i dziecko nie wie, kiepozycję rodzica. A rodzic ma swoje adyniejestpowinny,
pora na słodycze.
w grupie. Tymczasem życie nie polega wyłącznie na realizacji własnych
konkretne zadania. I nie należy
przyjemności. Trzeba też robić rzeczy
A jaka jest druga, poza rytmem rodzido nich bezrefleksyjne spełnianie
nudne, ale potrzebne. Robić coś dla
cielskim, składowa wychowania?
innych, nie tylko dla siebie.
To autorytet, i tu popełniamy wiele
zachcianek ukochanej pociechy.
błędów wynikających z niewiedzy.
Konsekwencją „dzieciocentryzmu”
jest także frustracja i depresja, coraz
Kiedyś dzieci bawiły się ze sobą, dziś
z dorosłymi, a to rodzi kilka niebezpieczeństw. Bo pamięczęstsza u dzieci. Bo jeśli mamy wystarczająco dużo czasu
i pieniędzy, możemy utrzymywać dziecko w swoistym kokotajmy, że w oczach kilkulatka ojciec to jest ktoś największy
nie przez wiele lat. Ale przychodzi moment, gdy trzeba zająć
na świecie. I kiedy ten największy człowiek znika podczas
się sobą, ogarnąć mieszkanie, wrócić do pracy, a dziecko nie
zabawy w chowanego, dziecko traci poczucie bezpieczeńchce rezygnować z bliskości, do jakiej zostało przyzwyczajostwa, a gdy dodatkowo okazuje się, że ten wielki ojciec mieści się za lodówką, to automatycznie „kurczy się” w oczach
ne. By zrekompensować brak czasu, dajemy mu do ręki telefon lub tablet. Uzależnienie od elektroniki jest dziś olbrzyswojej pociechy. Także wygłupy połączone z siłowaniem
mim problemem. Kiedyś orężem rodziców był pas, a dziś tablet
się, kiedy pozwalamy maluchowi się powalić, skakać po sobie,
– oba zapewniają dorosłym chwilę spokoju.
sygnalizują mu, że uznajemy jego dominację. To zaburza
role w rodzinie.
Czyli można powiedzieć, że obecnie większość rodziców
ustępuje dziecku pola?
W takim razie jak mądrze wyrażać miłość?
Tak i myślę, że dzięki mediom wiemy bardzo dużo o tym, jak
Trzeba być człowiekiem autentycznym, to znaczy mieć swonegatywne ma to skutki. Zdajemy sobie sprawę, że skoro 9-latje potrzeby, a nie wyłącznie spełniać oczekiwania dziecka,
ki trafiają na odwyk od mediów elektronicznych, to znak,
by zyskać jego sympatię. Konflikty też są potrzebne, bo są szalenie twórcze i ważne, a dziecko musi umieć je przechodzić.
że przekroczyliśmy linię bezpieczeństwa. Ale mam też wrażenie, że jesteśmy tuż przed momentem opamiętania i niebaW tej autentyczności nie powinniśmy jedynie wpadać
w skrajne emocje, np. histerię, bo wówczas dziecko przestaje
wem znów wartościami, jakimi będą się kierować rodzice,
staną się miłość, zdrowy rozsądek i naturalny autorytet.
nam ufać i traci poczucie bezpieczeństwa. Dla niego jesteśmy
filarem, kimś kto sobie ze wszystkim poradzi. I choćby się
W jakich sytuacjach rodzice zwracają się do pani o pomoc?
świat walił, rodzina jest constans.
Gdy mają poczucie, że stracili kontrolę. Nosili dziecko na rękach
Czy w 100 proc. sterujemy wychowaniem dziecka?
przez kilka lat, w końcu kręgosłup odmówił im posłuszeńNaukowcy spierają się, co jest decydujące: geny czy wychostwa, więc dziecko musi iść do przedszkola, gdzie życie wygląda inaczej niż w domu. Rodzice nie wiedzą, w jaki sposób
wanie. Każde dziecko ma swój temperament i swoją osobosprawić, by ich kilkulatek zaczął normalnie funkcjonować.
wość. Z tym przychodzi na świat. Nie jest marionetką. I nie
jest robotem, którego można zaprogramować. Musimy pamięRobi, co chce, a wydanie mu polecenia kończy się histerią,
autoagresją lub agresją wobec rodziców.
tać, że wychowujemy odrębnego człowieka. Musimy wychowywać takie dziecko, jakie mamy, a nie takie, jakie chcemy
I wtedy wkracza pani. Co pani doradza takim zdezorienmieć. Ono nie jest naszym klonem ani realizacją naszych
wyobrażeń i oczekiwań. Jest odrębną istotą. ◆
towanym i bezradnym rodzicom?
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No właśnie, a czy zarządzania czasem można się nauczyć?
Zarządzać czasem się nie da, bo jest niezależny od nas i cokolwiek byśmy
zrobili – zawsze będzie płynął swoim tempem. Możemy natomiast uczyć się
zarządzania sobą w czasie. Uświadomienie sobie tego jest pierwszym i najważniejszym krokiem. Dzięki temu zaczynamy widzieć, że to, jak spędzamy życie, jest naszą decyzją i ponosimy za nią odpowiedzialność.
W ramach Babskiego Tabu zachęcam kobiety właśnie do tego, by przede
wszystkim przerwały błędne koło zabiegania i przełamały schemat myślenia, w którym nie mają chwili dla siebie, na swój rozwój, zainteresowania czy pasje. Do tego jednak potrzebne są zatrzymanie się i refleksja.

NASZ EKSPERT
Katarzyna Bogusz-Przybylska
artecoach, terapeuta, www.BabskieTabu.pl

Jak taki bilans zrobić, by zacząć lepiej zarządzać sobą w czasie?
Większość ekspertów w tej dziedzinie zachęca, by w pierwszej kolejności zrobić zestawienie tego, na co przeznaczamy swój czas. Jest na to sporo metod, np. matryca Eisenhowera, która każe dzielić zadania do wykonania na ważne i nieważne oraz pilne i niepilne, a następnie pomaga
w podjęciu decyzji, co możemy delegować, a z czego zrezygnować.
Ja proponuję ugryźć temat z innej strony. Najpierw pytam klientki,
jak chcą się czuć w swoim idealnym dniu, jak ten dzień powinien

Ciągle powtarzamy, że mamy
za mało czasu. Na odpoczynek,
spotkania z bliskimi, ukochane
hobby. Tylko czy czas w ogóle
można mieć?

Możemy uczyć się zarządzania sobą w czasie. Dzięki
temu zaczynamy widzieć, że to, na co go przeznaczamy,
jest naszą decyzją i ponosimy za nią odpowiedzialność.



NIE MASZ CZ ASU?

TO ZŁUDZENIE!
Czyli mniej wartościowe?
Przyjęło się, że osoby zapracowane są bardziej pożyteczne.
Zwyczaj myślenia i mówienia „nie mam czasu" w domyśle
ma oznaczać, że mam dużo na głowie, jestem odpowiedzialny
za wiele rzeczy, a co za tym idzie – jestem ważny.
Trochę inaczej jest z potocznym powiedzeniem „Czas mi przecieka przez palce", które sugeruje, że czas mija nam bardzo szybko, ale też, że go marnujemy. W istocie to powiedzenie przeka-

zuje myśl, że nie mamy kontroli czy refleksji nad tym, na co
nasz czas przeznaczamy. To ciągłe powtarzanie, że go nie mamy
albo że płynie szybko – stało się wygodną, powszechnie akceptowalną wymówką i usprawiedliwieniem.
A naprawdę jak jest? Czy jesteśmy aż tak zajęci, zasypani
obowiązkami?
Im bardziej mówimy sobie, że nie mamy czasu albo że on
zbyt szybko biegnie, tym mniejszą mamy kontrolę nad tym,
na co go przeznaczamy. Jednocześnie, im bardziej jesteśmy
zapracowani, zabiegani, tym trudniej nam zatrzymać się,
przeznaczyć chwilę na refleksję nad tym, jak spędzamy każdy dzień. Na szczęście, coraz więcej osób zaczyna zdawać
sobie sprawę z tego, że zawrotne tempo życia nam nie służy, i pracuje nad zmianą swoich nawyków, biorąc odpowiedzialność za siebie i świadomie zarządzając sobą w czasie.
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wyglądać i co jest dla nich w życiu najważniejsze. W ten sposób najpierw precyzują swoje wewnętrzne wartości, a potem – tworzą wizję,
do której chcą dążyć.
To jest podstawa dająca siłę, motywację i determinację do rozpoczęcia zmiany. A kiedy już się wie, do czego chce się dążyć, zachęcam
do działania małymi krokami – takimi, które są szybkie do realizacji.
Dzięki temu powstaje przekonanie, że można przerwać wspomniane
błędne koło i stopniowo zacząć zarządzać sobą w czasie. Po swojemu.
A czy w młodości czas biegnie nam inaczej, niż gdy jesteśmy dojrzali?
Myślę, że tempo upływającego czasu zawsze oceniamy po fakcie. Kiedy jesteśmy zajęci, nie zwracamy uwagi na to, że mijają godziny czy dni.
Wiek nie ma tu większego znaczenia, choć rzeczywiście inaczej spędzamy czas w młodości, a inaczej kiedy jesteśmy starsi i to z pewnością
przekłada się na naszą percepcję upływających chwil.
Duże znaczenie ma liczba zadań, refleksja oraz skupienie na tu i teraz.
Im jesteśmy starsi, tym bardziej świadomi, co jest ważne, i dlatego częściej zatrzymujemy się i zastanawiamy nad tym, jak wygląda nasze życie.
Ale warto praktykować takie myślenie także w młodości, prawda?
Tak, bo skupienie na tu i teraz pomaga docenić daną chwilę, a jednocześnie jest to sposób na zwolnienie tempa życia, na zmianę wrażenia
o tym, że coś nam umyka. Z pomocą przychodzi tu medytacja i mindfulness, których warto się nauczyć.
W młodości najczęściej wydaje nam się, że czas płynie bardzo szybko, ponieważ dajemy się ponieść pędowi życia, a rzadko zatrzymujemy się, by poczuć wdzięczność za to, co mamy. Nieczęsto doceniamy
siebie, zauważamy zmiany zachodzące wokół nas – choćby kolejne
pory roku. Na szczęście, w każdym wieku można nauczyć się zwalniania biegu i życia w taki sposób, by nie mieć poczucia, że bierzemy
udział w nieustającej gonitwie. ◆
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/ ROZMAWIA Alicja Kamińska

Dlaczego tak często narzekamy, że nie mamy czasu?
Przez wiele lat obowiązywał stereotyp, że pożytecznie spędzony czas to ten przeznaczony na pracę. Dodatkowo utarł
się schemat myślenia dotyczący tego, które z zajęć są zaliczane do pracy, a które nie. W tej drugiej grupie znalazły się
relaks, odpoczynek, czas spędzony na hobby czy zabawa z dziećmi. To czynności, które robimy dla przyjemności.
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WYTNIJ I ZACHOWAJ

Ę

KOSZTUJE POŻYCZK A?
Jeśli faktycznie twój budżet potrzebuje zasilenia, weź pożyczkę z głową.
Dokładnie sprawdź, jakie są całkowite koszty jej zwrotu.
/ TEKST Edyta Ratajczak

Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy pożyczkowej, zadaj
osobie, z którą ustalasz formalności, następujące pytania:
1. Jakie jest oprocentowanie, prowizja, inne opłaty?
2. Ile wynosi RRSO? Jaki jest całkowity koszt kredytu?
3. Jakie opłaty trzeba wnieść?
4. Jakie jest wymagane zabezpieczenie spłaty pożyczki?
5. Jaka jest wysokość raty?
6. Jaki jest harmonogram spłaty kapitału zasadniczego i odsetek?
7. W jakim trybie są naliczane odsetki?
8. Czy można bez dodatkowych opłat zmienić dzień miesiąca,
w którym spłacasz pożyczkę?
9. Jakie są kary za opóźnienie w spłacie?
10. Czy można renegocjować umowę?

WARTO
WIEDZIEĆ!

❶ Kredyt udzielany jest przez bank,
zaś pożyczka przez instytucje finansowe,
które świadczą usługi na własnych
zasadach.
❷ Jeśli bierzesz tzw. kredyt konsumencki,
jego wartość nie może przekroczyć 255 550 zł.
Bank powinien ci dać specjalny formularz
informacyjny o tym kredycie.
❸ Umowę pożyczkową musisz

U

stal, ile de facto potrzebujesz, czy możesz sobie
w ogóle pozwolić na pożyczkę, a także jak szybko
będziesz w stanie pożyczoną kwotę zwrócić.
Na tym etapie – zanim jeszcze udasz się do banku,
potrzebna jest maksymalnie chłodna kalkulacja.

JAK OBLICZYĆ KOSZT POŻYCZKI?

Podstawowym parametrem, określającym to, ile pieniędzy
trzeba oddać, jest tzw. RRSO. To wskaźnik pokazujący rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Składają się na nią:
• odsetki,
• wszystkie prowizje,
• koszty ubezpieczenia na życie/ ubezpieczenia od ryzyka
utraty pracy,
• koszt wyceny nieruchomości i jej ubezpieczenia – jeśli bierzesz kredyt hipoteczny.

Pamiętaj: zarówno bank, jak i firma udzielająca np. chwilówki, ma obowiązek poinformować cię o wysokości RRSO.
UWAGA: RRSO określa koszt w skali roku. Im krótszy
jest czas pożyczki, tym wyższe RRSO. Jeśli na przykład pożyczasz 2000 zł na rok, to przy RRSO 20 proc. zapłacisz w sumie
2400 zł, ale jeśli pożyczasz 2000 zł na pół roku, RRSO zwiększy się do 40 proc. (zwrócisz 2800 zł), zaś jeśli na kwartał
– do 80 proc. (do zwrotu będzie 3600 zł).

NIEOCZYWISTE KOSZTY

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania nie wyczerpuje
wszystkich opłat kredytowych. Bardzo często zdarza się,
że dodatkowo bank (lub inna instytucja udzielająca pożyczki) pobiera opłatę:
❶ przygotowawczą (często niezwracaną),
❷ za ubezpieczenie pożyczki (nie jest ono obowiązkowe),
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❸ za wizytę w domu klienta, np. w związku z oględzinami
mieszkania pod zastaw,
❹ za wysłanie wezwania do zapłaty raty,
❺ za monit telefoniczny,
❻ za wizytę windykatorów w związku z brakiem spłaty rat,
❼ za kartę kredytową ,
❽ za obsługę konta, które musiałeś otworzyć do rozliczenia
kredytu.
UWAGA: Dopytaj, czy wcześniejsza spłata pożyczki wiąże się z opłatą. Taką możliwość gwarantuje Ustawa o kredycie konsumenckim, ale niektóre banki w umowie kredytowej (pożyczki) robią zapis o dodatkowej opłacie. ◆

Przed podpisaniem umowy pożyczkowej
lub kredytowej uważnie ją przeczytaj.
Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się
z prawnikiem.
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dostać na papierze, płycie CD
lub innym trwałym
nośniku.
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MOC

Współczesne baseny geotermalne kuszą
wieloma atrakcjami wodnymi,
m.in. biczami, wodospadami,
fontannami i zjeżdżalniami.

GORĄCYCH ŹRÓDEŁ

TERMA BANIA

Kąpiele w tutejszej wodzie
termalnej obniżają poziom stresu,
ułatwiają relaksację, przywracają
równowagę psychofizyczną.

Kąpiel w basenie termalnym odżywczo działa nie tylko na ciało,
lecz także ducha. Leczy, zapobiega chorobom, relaksuje i odpręża.
/ TEKST Katarzyna Janicka

P


ochodzą z wnętrza ziemi, muszą mieć temperaturę
co najmniej 20 stopni Celsjusza, są bogate w związki mineralne. Wody termalne, bo o nich mowa, już
od wieków wykorzystywano jako źródło zdrowia
i pozytywnej energii.

ODKRYJ ZALETY

Poprawiają krążenie i wygląd skóry, zmniejszają bolesność
mięśni i stawów, przyspieszają przemianę materii oraz gojenie stanów zapalnych. Lista dobrodziejstw płynących
z kąpieli termalnych jest bardzo długa. Te siarczkowe pomagają w leczeniu alergii oraz chorób kości i stawów; siarczkowo-fluorkowe zalecane są w przypadku nerwic, stresu
oraz schorzeń psychosomatycznych, a także podczas rekonwalescencji; solankowe niwelują nadciśnienie i wspomagają terapię chorób krążenia, skóry i narządów ruchu; żelazisto-węglanowe wskazane są dla osób ze schorzeniami
układu trawiennego i dróg oddechowych oraz zaburzeniami metabolizmu.

Nie wszyscy jednak mogą z termalnych kąpieli korzystać.
Nie powinni ich zażywać cierpiący na hemofilię, gruźlicę,
żółtaczkę i padaczkę. Niewskazane są dla osób z chorobami
zakaźnymi i ropnymi zapaleniami skóry, a ryzykowne dla
tych ze zbyt wysokim albo zbyt niskim ciśnieniem krwi.
Na pewno lepiej, żeby z nich zrezygnowały kobiety w ciąży
oraz osoby świeżo po zawale serca lub przebytej kuracji
antynowotworowej.

W TATRY NIE TYLKO NA NARTY

Polska to trzecia, po Słowacji i Węgrzech, „termalna potęga” Europy. Dokąd pojechać, żeby skorzystać z dobroczynnych właściwości cennych źródeł, wzbogaconych o zabiegi
spa oraz lecznicze kuracje? Najbogatsze w baseny termalne
jest Podhale. Warto o tym pamiętać, wybierając się na zimowy wypad na narty. Bo chociaż to możliwość szusowania
po stokach jest najsilniejszym magnesem przyciągającym
w góry, coraz więcej turystów docenia też termy. Na przykład te Chochołowskie, znajdujące się między Witowem
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a Chochołowem, około 15 km od centrum Zakopanego.
To największy kompleks w polskich górach – ponad 30 krytych i odkrytych basenów, w tym osiem typu whirpool.
W strefie leczniczej można zrelaksować się kąpielą w beczkach termalnych z siarkową wodą termalną o temperaturze
36 st. Celsjusza i w basenie termalnym z wodą solankową
jodowaną o temperaturze 32 st. C. Na gości czeka także największa na Podhalu strefa saun, m.in. fińska, parowa, aromatyczna, bio z jałowcem, na podczerwień i sucha (Góralska Chata, zlokalizowana na tarasie widokowym). Pełna
oferta atrakcji na stronie: chocholowskietermy.pl.
Najstarszym kompleksem basenów termalnych w Polsce
są Termy Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej. Woda, bogata w 28 składników mineralnych (m.in. sód, wapń, chlor,
potas, siarkę, magnez i chrom), wydobywana jest z głębokości 2400 m z północno-zachodniego zbocza Wysokiego Wierchu. Trafia do 12 basenów termalnych noszących regionalne nazwy, np. Letnie mocydełko, Bulgotnik, Banior basisty,
Łozpolono Maryna. Oprócz kąpieli w temperaturze
od 20 do 38 st. C na gości czekają także inne atrakcje: zjeżdżalnie, sauny, grota solna, centrum spa. I, przede wszystkim, wspaniały widok na Tatrzański Park Narodowy. Więcej informacji na stronie: termybukovina.pl.
Szaleństwo na zjeżdżalniach lub odprężenie w ciepłej
wodzie i podziwianie panoramy Tatr proponuje Terma Bania
w Białce Tatrzańskiej. Woda do 14 basenów wewnętrznych
i zewnętrznych pozyskiwana jest z głębokości 2500 m. Zawiera siarczki, krzemionkę, potas, wapń, magnez i żelazo. Początkowo ma temperaturę 72 st. C, goście kąpią się w chłodniejszej (od 20 do 38 st. C). Mają też do swojej dyspozycji kompleks
saun i jacuzzi. Pełna informacja o ofercie: termabania.pl.
A po wzmacniających i relaksujących kąpielach termalnych warto odwiedzić ciekawe miejsca w okolicy. Na przykład Muzeum Powstania Chochołowskiego zlokalizowane
w drewnianej chałupie Jana Bafii, upamiętniające zbrojne
wystąpienie górali przeciw Austrii w 1846 r. Albo Czarną
Górę (6 km od Białki Tatrzańskiej), gdzie działa Lux Torpeda – najszybsza w Polsce kolej linowa krzesełkowa. Lub szałasy pasterskie, młyn i tartak w Jurgowie (7 km od Białki
Tatrzańskiej) – zamiast zatłoczonych Krupówek.

WYJĄTKOWE MIEJSCA

Mieszkańcy centralnej Polski nie muszą pokonywać setek
kilometrów, by zakosztować kąpieli termalnych. Mogą skorzystać z coraz bogatszej oferty tutejszych term. Między Warszawą (45 km od stolicy) a Łodzią (90 km) znajdują się Termy Mszczonów. Kompleks pięciu basenów, w tym dwóch
(wewnętrzny i zewnętrzny) wypełnionych naturalną, niefiltrowaną wodą geotermalną o temperaturze do 42 st. C
z odwiertu z głębokości 1602,5 m. Zimą goście mogą też sko- →
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TERMA BANIA

Odprężenie
w ciepłej wodzie
i możliwość
podziwiania
panoramy Tatr.

TERMY CHOCHOŁOWSKIE

Oferowane tutaj kąpiele solankowe (woda termalna zawiera
siarkę, wapń, magnez i sód) polecane są nawet dzieciom,
zwłaszcza podatnym na infekcje dróg oddechowych.

dobr y k ier u nek

TERMY MSZCZONÓW
Goście mogą korzystać z pięciu basenów; w dwóch
z nich (na zewnątrz i wewnątrz term) znajduje się
naturalna, niefiltrowana woda geotermalna
o temperaturze do 42 stopni Celsjusza.

kową. Według legendy, termalne źródła, z których korzystają Termy Cieplickie (odwiert z głębokości 1800 m), odkrył
w XII w. książę Bolesław Wysoki. Woda osiąga temperaturę do 87 st. C. Trafia do trzech basenów: dwóch wewnętrznych, jednego zewnętrznego (całorocznego). Na gości czekają także basen rekreacyjny z torami pływackimi, brodziki
dla dzieci, kompleks zjeżdżalni i centrum spa. Natomiast
baseny w Solcu-Zdroju z solanką siarczkowo-bromkowo-jodkowo-borową to cel wizyt tych, którzy mają problemy
z niedoborem siarki, odpowiedzialnym za wypadanie włosów, łamliwość paznokci, utratę jędrności skóry i łuszczycę.
Aby woda leczyła, musi zawierać minimum 1 mg siarki
na litr, ta w Solcu-Zdroju jest najsilniejsza na świecie – zawiera 900 mg siarki na litr. Więcej informacji na stronach:
termycieplickie.pl i basenymineralne.pl.
Wyprawę do Term Cieplickich warto połączyć z wizytą
w Hucie Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach (12 km
od Jeleniej Góry), a po siarkowej kąpieli pojechać do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (12 km od Solca-Zdroju). ◆

ZNANE NA CAŁYM ŚWIECIE

Termy Cieplickie w Jeleniej Górze i Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju przyciągają turystów ze wszystkich kontynentów.
Te pierwsze wodą z najwyższą w Europie zawartością krzemionki, te drugie – najsilniejszą na świecie solanką siarcz-
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rzystać ze sztucznego lodowiska. Informacje o wszystkich
atrakcjach: termy-mszczonow.eu.
Trzy baseny z wodą z trzech odwiertów na głębokości
ponad 2 km przyciągają do Term Uniejów. Tutejsza solanka
pomaga przy leczeniu chorób reumatoidalnych, ma temperaturę 68 st. C. Oprócz basenów termalnych, wewnętrznych
i zewnętrznych, na gości czekają strefa saun (tu m.in. łaźnie
aromatyczna i turecka, basen lodowy i komora śnieżna
z temperaturą 10 st. C), hydromasaże i balia wypełniona…
czekoladą. W 2018 r. termy zostały uznane przez magazyn
National Geographic Traveler za jeden z 7 Nowych Cudów
Polski. Pełna oferta na stronie: termyuniejow.pl.
Nad brzegiem Jeziora Maltańskiego, w centrum Poznania, na obszarze sześciu hektarów znajduje się największy
w Polsce aquapark i drugi co do wielkości kompleks rekreacyjno-sportowy w Europie, czyli Termy Maltańskie. Podzielony na cztery strefy: baseny sportowe, aquapark, świat saun
i spa 1306, kusi nie tylko amatorów sportów wodnych
i wyczynowych sportowców, lecz także osoby potrzebujące
relaksu. Solanka, która trafia do trzech basenów termalnych,
wydobywana jest z głębokości 1300 m. Więcej informacji:
termymaltanskie.com.pl.
Wizytę w termach warto połączyć ze zwiedzaniem.
Na przykład największej w Polsce ekspozycji egzotycznych
roślin i ryb (Palmiarnia na placu Wilsona w Poznaniu),
Zagrody Młynarskiej – skansenu z dwoma zabytkowymi
drewnianymi wiatrakami, dworem z lat 80. XIX w., chałupą i stodołą (Uniejów, ul. Arcybiskupa Jakuba Świnki 1),
Dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Skierniewicach
(26 km od Mszczonowa).

DOBR ZE

UKISZONE
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REKLAMA
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nego, a kiszone pomidory z makaronem i łososiem to naprawdę
superpołączenie. Kiszone cytryny – pomysł zaczerpnięty z kuchni marokańskiej – są świetnym dodatkiem do pieczonego indyka czy ryb. Kiszone jabłka, śliwki czy kapusta na ostro – czyli kimchi – to hit! Można
z nich zrobić zupę krem czy placuszki na ostro.
Moim odkryciem jest kiszona marchewka w postaci wstążek, z dodatkiem imbiru i goździków oraz odrobiny miodu, a także kiszona czerwona cebula – superdodatek do kanapek i sałatek.
Tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. W zależności od tego,
jakich przypraw i dodatków użyjemy, możemy uzyskać inny smak
i wykorzystać produkt w różny sposób.
Jak powinniśmy kisić, by zachować maksimum wartości odżywczych
warzyw i owoców?
Przede wszystkim używać produktów dobrej jakości, w szczycie sezonu. Po drugie dobrze je umyć i osuszyć. Do przygotowania solanki używajmy wody źródlanej, a jeśli już korzystamy z kranowej – należy ją
przegotować i odstawić na jakiś czas, aby uwolnił się chlor. Wodę przegotowaną trzeba schłodzić do temperatury pokojowej, zbyt ciepła może
zabić bakterie.
A jakiej soli używać?
Najlepsza jest kamienna, niejodowana i bez antyzbrylaczy. Pamiętajmy też, że aby produkt finalnie był dobrej jakości i się nie popsuł, należy odciąć dostęp tlenu do pojemnika, czyli owoce lub warzywa zalać
w całości. Żaden fragment, np. kawałek czosnku czy kopru, nie może
wypływać ponad powierzchnię zalewy.

O pożywnych warzywach
w superzdrowej odsłonie
– w sam raz nie tylko
na zimę – rozmawiamy z dietetyk
Ewą Sypnik-Pogorzelską.
/ ROZMAWIA Anita Błażejczyk



fermentacji mlekowej – ma specyficzny smak, zapach i konsystencję. Poza tym kiszenie to dobry sposób na wydłużenie trwałości i przydatności do spożycia wielu produktów.
Proces fermentacji jest prosty, tani i prawdopodobnie każdy sobie z nim poradzi.

NASZ EKSPERT
Ewa Sypnik-Pogorzelska, dietetyk,
specjalista ds. żywienia, www.dietosfera.pl

Kiszenie jest niemal tak stare jak świat, ale czy na pewno
zdrowe?
To jeden z popularnych sposobów utrwalania żywności, stosowany przez nasze mamy, babki i prababki. Jest to proces
naturalny, zdrowy i niewymagający dodatku sztucznych konserwantów, a produkt, który powstaje finalnie – w wyniku

Co najlepiej kisić?
Najbardziej popularne i znane w Polsce są kiszone ogórki
czy kapusta, ale ostatnio modny jest też burak ćwikłowy
na zakwas. Niezależnie od trendów można ukisić prawie
wszystko. Kalafior, pomidory, rzodkiewka, papryka czy kalarepa świetnie się sprawdzą i będą bazą do tworzenia kolorowych sałatek na zimę.
Miks warzyw w słoiku uratuje niejedną gospodynię domową w przypadku większej liczby gości. Kiszona dynia świetnie pasuje do sałatek na bazie kaszy, jarmużu i sera wędzo-
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Czy każdy może wprowadzić kiszone produkty do swojej diety?
Kiszonki są bardzo zdrowe i jako dietetyk polecam je bardzo. Niestety,
nie można ich jeść bez ograniczeń. Choć mają wiele zalet, zawierają też
dużo soli, której nadmiar w diecie nie jest wskazany, szczególnie dla osób
z nadciśnieniem tętniczym. Zaznaczam jednak, że u osób tych zdecydowanie lepiej w pierwszej kolejności wyeliminować żywność przetworzoną i junk food, niż rezygnować z kiszonek. Są zbyt cenne!
Coś jeszcze nas ogranicza?
Produkty fermentowane są źródłem histaminy, dlatego osoby z jej nietolerancją powinny raczej od tego rodzaju jedzenia stronić. Kiszonek
nie należy też spożywać podczas ostrej biegunki, ponieważ produkty
poddane fermentacji przyspieszają perystaltykę jelit, nasilając niechciane dolegliwości. Tak jak we wszystkim, najważniejszy jest umiar! Jedzmy kiszonki rozsądnie i systematycznie, a na pewno będzie to korzyść
dla naszego zdrowia. Szczególnie w czasie jesienno-zimowym! ◆
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Mówi się, że kiszonki są dobre dla naszych jelit. Jak konkretnie działają w przewodzie pokarmowym?
Podczas fermentacji powstaje kwas mlekowy, który powoduje zmianę
środowiska z obojętnego na kwaśne, a takie środowisko hamuje rozwój
procesów oksydacyjnych i enzymatycznych w tkankach.
Jeśli chodzi o żywność, kwas mlekowy ogranicza utlenianie witaminy C, brunatnienie powierzchniowe, mięknięcie i rozpad tkanek oraz
zmiany zapachowe. Żywność poddana kiszeniu jest lżej strawna i ma
bardzo wysoką wartość odżywczą – dużo witamin i minerałów oraz
błonnika, a przy tym niedużo kalorii.
Kiszonki to naturalne probiotyki, wspierające pracę układu pokarmowego. Wspomagają działanie układu odpornościowego, obniżają
poziom cholesterolu, regulują wchłanianie glukozy we krwi, zwiększają wchłanianie wapnia i żelaza. Samo zdrowie!

kuchen ne k l i mat y
REKLAMA

kuchen ne k l i mat y

MINIBURGERY / 4 PORCJE
• 4 małe bułeczki z nasionami dyni i sezamem (lub inne
ulubione) • 100 g wędzonego lub pieczonego łososia
• sok z cytryny • mały ugotowany burak • garść miksu sałat
z rukolą i roszponką • 1/2 małej czerwonej cebuli
SOS JOGURTOWY: • 100 g gęstego jogurtu • łyżka kaparów
• kilka gałązek koperku • sól i pieprz
Zamarynuj buraka: pokrój go w plasterki, zalej sokiem
z 1/2 cytryny, dodaj sól i pieprz, odstaw na godzinę.
Sałaty umyj i osusz. Cebulę pokrój w krążki. Zmieszaj
składniki sosu jogurtowego. Tuż przed przyjściem
gości podpiecz przekrojone na pół bułeczki (możecie
też wspólnie przygotować burgery). Na spód każdej
wyłóż odrobinę sałaty, następnie kolejno: czubatą łyżkę
sosu, spory kawałek łososia – skrop go cytryną, plaster
odsączonego z marynaty buraka, krążek cebuli, łyżeczkę
sosu i kilka listków sałaty. Przykryj górną częścią bułeczki.

KARNAWAŁOW Y

BUFET
HUMMUS
NA 3 SPOSOBY
• puszka ciecierzycy, 400 g
• puszka czerwonej fasoli, 100 g
• 1/2 dojrzałego awokado • plaster
dyni, upieczony • mały burak,
upieczony • sok z 1 i 1/2 cytryny
• 3 ząbki czosnku • 9 łyżek oliwy
• kilka gałązek natki pietruszki
• po szczypcie kuminu, kurkumy
i ostrej papryki • sól i pieprz


Szukasz pomysłów na menu przed spotkaniem
z przyjaciółmi? Zaskocz gości daniami z różnych
stron świata. Będzie kolorowo i pysznie.
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Ciecierzycę odsącz, opłucz i zmiksuj
na gładką masę. Podziel na 3 części.
Hummus czerwony: do blendera
wrzuć 1/3 ciecierzycy, pokrojony
burak, odsączoną fasolę, ząbek
czosnku, sok z 1/2 cytryny, 2 łyżki
oliwy, szczyptę kuminu. Zmiksuj.
Hummus zielony: do blendera
wrzuć 1/3 ciecierzycy,
obrane i pokrojone awokado,
ząbek czosnku, natkę pietruszki,
sok z 1/2 cytryny, 2 łyżki oliwy,
szczyptę ostrej papryki. Zmiksuj.
Hummus pomarańczowy:
do blendera wrzuć 1/3 ciecierzycy,
pokrojony plaster dyni, ząbek
czosnku, sok z 1/2 cytryny, 2 łyżki
oliwy, szczyptę kurkumy. Zmiksuj.
W razie potrzeby dopraw solą
i pieprzem.
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WEGAŃSKIE ROLLSY / 2 PORCJE
• 6 arkuszy papieru ryżowego
Farsz: • spora marchewka • duży ogórek
• gruby plaster czerwonej kapusty • 1/2 awokado
• garść rukoli • 70 g makaronu, np. ryżowego, Soba
SOS DO MACZANIA ROLLSÓW:
• 100 ml sosu sojowego • 50 ml sosu rybnego
• sok z 1/2 pomarańczy • 100 ml octu ryżowego
• sok z limonki • łyżeczka startego imbiru
• posiekana papryczka chili
Ugotuj makaron, odcedź, przepłucz pod bieżącą
wodą, odłóż do wyschnięcia. Wszystkie warzywa
oprócz rukoli pokrój na cieniutkie paseczki
(awokado możesz skropić sokiem z cytryny, by nie
ściemniało). Wymieszaj składniki sosu. Przygotuj
szeroką płaską miskę z gorącą wodą do namaczania
papieru ryżowego.
Kolejno każdy płat zanurzaj na chwilkę w wodzie,
po czym układaj na deseczce. Na środek płatu
wyłóż po odrobinie wszystkich składników farszu
(możesz je też skropić sosem do maczania),
zwiń jak krokiet, pokrój na kawałki. Podawaj
z miseczką pikantnego sosu.

TACOS Z KREWETKAMI / 5 PORCJI

Zrób marynatę, zanurz w niej krewetki, odstaw
na 30-40 minut, najlepiej do lodówki. Przyrządź salsę:
pomidor pokrój drobno, posiekaj papryczkę, czosnek
i cebulę, dopraw sokiem z limonki, solą i pieprzem.
Wymieszaj i odstaw, by smaki się połączyły. Przygotuj
warzywa: papryczki pokrój na plasterki, pomidor w większe
kawałki, a kolendrę i natkę posiekaj. Na patelnię wrzuć
krewetki wraz z marynatą, smaż dosłownie chwilkę.
W piekarniku lub na suchej patelni podgrzej placki. Na każdy
nałóż porcję warzyw i krewetek. Podawaj z salsą.
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• 150 g krewetek koktajlowych • 5 małych kukurydzianych
tortilli • 3 papryczki chili • papryczka jalapeno • po kilka
gałązek kolendry i natki pietruszki • duży dojrzały pomidor
MARYNATA DO KREWETEK: • po 2 łyżki oliwy i soku z limonki
lub cytryny • posiekany ząbek czosnku i papryczka chili
• łyżka posiekanej kolendry • sól i pieprz
SALSA: • duży pomidor • papryczka jalapeno • 1/2 cebuli
• sok z limonki • ząbek czosnku • sól i pieprz

ku lt u ra / do czytania, oglądania i słuchania

k r z y ż ów k a /jolka



ZAPRASZAMY DO ZABAWY Z POPULARNĄ KRZYŻÓWKĄ TYPU JOLKA. POD DIAGRAMEM

Literacka Nagroda Nobla dla polskiej pisarki

PODANE SĄ OKREŚLENIA. TRUDNOŚĆ POLEGA NA TYM, ŻE TRZEBA ODGADNĄĆ POŁOŻENIE

– Za narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją ujawnia przekraczanie granic jako
formy życia; za ogląd spraw lokalnych, ale i umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z szerszej
perspektywy, „z lotu ptakaˮ; za połączenie sprytu i dowcipu – tak uzasadniono przyznanie
Oldze Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla za 2018 r. O swoim zwycięstwie pisarka dowiedziała
się, jadąc samochodem na spotkanie podczas promocyjnego tournée po Niemczech.
Co warto wiedzieć o laureatce? Urodziła się w 1962 r. w Sulechowie. Ukończyła psychologię
na Uniwersytecie Warszawskim, bo jak wyznała w wywiadzie: bycie pisarką wydawało
się jej nierealne i chciała pracować w szpitalu psychiatrycznym. Po studiach została
psychoterapeutką w Wałbrzychu, pomagała zakładać w mieście pierwsze kluby AA. Karierę
literacką rozpoczęła w 1993 r. od wydania powieści „Podróż ludzi Księgiˮ.
OLGA TOKARCZUK

Księgi Jakubowe
Wyróżniona w 2014 r. nagrodą Nike powieść o przeszłości,
ale także refleksyjne, momentami mistyczne dzieło o historii,
jej zakrętach i trybach, które decydują o losach całych
narodów. Rok 1752. Do Rohatyna na Podolu przybywają
kasztelanowa Katarzyna Kossakowska i poetka Elżbieta
Drużbacka. Na powitalnej kolacji jednym z gości jest
miejscowy proboszcz Benedykt Chmielowski, autor pierwszej
polskiej encyklopedii. Ksiądz i poetka, osoby rozmiłowane
w księgach, szybko znajdują wspólny język i rozpoczynają
rozmowę, którą kontynuują w listach. Nieco później na Podolu
pojawia się młody i charyzmatyczny Żyd – Jakub Lejbowicz
Frank. Tajemniczy przybysz z odległej Smyrny zaczyna głosić
idee, które szybko dzielą społeczność żydowską. Dla jednych
Jakub jest heretykiem, dla innych zbawcą.

WPISYWANYCH HASEŁ. WYTĘŻ UMYSŁ I BAW SIĘ DOBRZE!

ERICH FROMM

Anatomia ludzkiej
destrukcyjności
To jedna z najważniejszych
książek XX wieku. Obszerne
studium zjawiska określanego
mianem: zło. Oprócz próby
wytłumaczenia sensu
złośliwej i niezłośliwej agresji,
Fromm kreśli wnikliwe
psychoanalityczne portrety
wielkich zbrodniarzy
minionego wieku: Stalina,
Hitlera i Himmlera.
Wydawnictwo Rebis

Wydawnictwo Literackie

STEPHEN KING

Doktor Sen

Bieguni

Opowiadania bizarne

Najbardziej docenione
dzieło Olgi Tokarczuk,
przyniosło jej nagrody
Nike (w 2008 r.)
i Bookera (w 2018 r.).
Zapis podróży
do różnych miejsc
i czasów: od sułtańskich
pałaców przez gabinety
osobliwości po hale
odlotów.

Próba odpowiedzi
na pytania: skąd
pochodzi poczucie
dziwności i czy jest
cechą świata? Akcja
każdego z 10 opowiadań
toczy się gdzie indziej,
m.in. na Wołyniu
podczas potopu
szwedzkiego i we
współczesnej Szwajcarii.

Wydawnictwo Literackie Wydawnictwo Literackie

których bohaterowie
starają się oswoić
otaczającą ich
rzeczywistość.
Ta jednak ciągle im się
wymyka, wydaje złudna,
czasem nieprawdziwa,
a przedmioty znaczą
więcej, niż można się
spodziewać.

Kontynuacja „Lśnienia”.
Nękany przez mieszkańców
hotelu Panorama, w którym
jako dziecko spędził jedną
straszną zimę, Dan Torrance
błąka się przez lata po Ameryce.
Próbuje zrzucić z siebie
odziedziczone
po ojcu brzemię alkoholizmu
i przemocy. Wreszcie
odnajduje swoje miejsce
w małym miasteczku,
podejmuje pracę w domu
opieki, niosąc
ulgę umierającym.

Wydawnictwo Literackie Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Prowadź swój pług
Szafa
przez kości umarłych Trzy opowiadania,

Thriller moralny
z metafizyczną zagadką,
zekranizowany przez
Agnieszkę Holland
(„Pokot”). Zimą przez
Kotlinę Kłodzką
przetacza się fala
morderstw, których
ofiarami padają
mężczyźni – myśliwi.

• część serca jak spiżarnia • bijący organ człowieka • plamka np. na skórze; blizna, znamię • rajdowy - na trasie wyścigu • startuje
z lotniska • papier do pakowania tłuszczów • kość na środku piersi • stara, wysłużona miotła • ostatnia faza baroku, styl kapiący
ozdobnikami • szpic wieńczący wieżę • budynek gospodarski z klepiskiem • szkielet człowieka • pewna kwota do uiszczenia •
mały nóż w ręku chirurga • budynek, który legł w gruzach •… tremens, biała gorączka • przyjmuje pacjentów • przyczyna wysypki,
kaszlu lub duszności • szpital przy akademii medycznej • medyczny zgłębnik • obtarty podczas upadku na beton • szpital polowy
dla żołnierzy (przestarzale) • niski poziom hemoglobiny we krwi • uczucie skrępowania i zawstydzenia • gospodarskie obejście •
głęboki uraz psychiczny • ruchy mięśni twarzy wyrażające przeżywane uczucia i nastroje • w sadzie lub u dentysty • dziki majeranek,
• popularna roślina przyprawowa • kosmetyczny lub chirurgiczny • czasem jeży się na kocie • część gałki ocznej otaczająca tęczówkę
• elew, przyszły oficer • pisemne zawiadomienie o nadejściu przesyłki • tarczka w kolanie odgrywająca rolę amortyzatora • fachowa
od rzeczoznawcy
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MODA
CZ Y I M PU L S?
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Świat pokochał Tokarczuk za jej
twórczość. Polska za Nobla.

października 2019: Olga Tokarczuk otrzymuje Literacką Nagrodę Nobla za rok 2018.
W ciągu 10 godzin sieć Empik sprzedaje
12 tysięcy książek świeżo upieczonej noblistki. Księgarnie wystawiają jej książki w pierwszych rzędach wystaw. Nakłady szybko się wyczerpują.
Dotychczas bezskutecznie można było szukać twórczości
Tokarczuk na listach bestsellerów. Nawet Piotr Gliński,
minister kultury i dziedzictwa narodowego, przyznał, że nie
dokończył żadnej jej książki. Po ogłoszeniu radosnej nowiny obiecał jednak poprawę. Mam nadzieję, że chociaż
połowa szczęśliwców, którym udało się zdobyć książkę
noblistki, postara się ją przeczytać, a nie potraktuje jako
element wystroju mieszkania.
Badania Biblioteki Narodowej „Stan czytelnictwa w Polsce” wykazały, że w ubiegłym roku jedynie 37 proc. Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę. Stan ten
utrzymuje się od 2016 roku. Nobel przyznany Tokarczuk
może być więc impulsem do zmiany. Część osób pewnie
kupiła twórczość pisarki „ponieważ wypada”, a część
„z ciekawości”. Prawda jest taka, że sam powód nie jest
ważny, tylko to, co dalej się z tą książką stanie. Czy moda
na Tokarczuk przełoży się na zwiększenie czytelnictwa,
czy tylko zwiększenie zarobków wydawnictw i księgarń?
„Efekt Nobla” widoczny jest w wielu dziedzinach naszego
życia. Czasem wystarczy jedno wydarzenie, jeden gest lub
jedno słowo, by uruchomić trend. Pytanie tylko, na ile jest

to impuls do zmiany myślenia, a na ile moda – powierzchowne działanie, z którego nic nie wynika? Marketingowcy zdają sobie sprawę z mocy przekazu znanych i lubianych
osób, dlatego wykorzystują je w kampaniach (z lepszym
lub gorszym skutkiem).
Obecnie na świecie wiele się słyszy o ochronie środowiska,
o zero waste i byciu eko. Pojawia się też wiele inicjatyw,
które mają być apelem do społeczeństwa – np. pod koniec
ubiegłego roku zorganizowano kampanię „Pierwsza Doba
bez Smogu”. Ambasadorzy akcji wstrzymali oddech dla
czystego powietrza i nagrali krótką radę, jak walczyć
ze smogiem. O problemie zrobiło się głośniej, ale nadal nie
doczekaliśmy się żadnych konkretnych działań, które miałyby go zażegnać.
W sierpniu tego roku celebryci rozpoczęli akcję „Tu pijesz
bez słomki”. Przyłączyło się do niej wiele knajp i restauracji, które wyposażyły się w słomki ekologiczne lub metalowe. W październiku natomiast europosłowie przegłosowali zakaz stosowania plastikowych sztućców i słomek
(zacznie on obowiązywać w 2021 roku).
Mówi się, że małe gesty zmieniają świat. Niestety, najczęściej do zmiany potrzebujemy wstrząsu. Bywa i tak, że gdy
następuje, jest już za późno. Dlatego tak ważne jest szerzenie wiedzy. W Europie Zachodniej dzieci mają większą
świadomość rozmaitych zagrożeń niż niektórzy politycy
w naszym kraju. Najwyższy czas, by bycie eko przestało
być „modne”… To czas na działanie. ◆
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