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Od początku chcieliśmy poruszać w „Sezo-
nie na Zdrowie" ważne tematy, stąd też 
rubryka Ważne rozmowy. I choć problem 

zanieczyszczenia środowiska od dłuższego czasu 
jest na językach, postanowiliśmy poruszyć go jesz-
cze raz, bo nadszedł czas, by zacząć myśleć także 
o przyszłych pokoleniach.

Zaczynamy być coraz bardziej świadomi, i nie doty-
czy to tylko tematu ekologii. Wszystko trzeba robić 
„z głową”. Dlatego w tym numerze podpowiadamy 
Wam: jak ograniczyć jedzenie mięsa, jak przygo-
tować się do badań klinicznych i jak nakłonić męż-
czyznę do zgubienia zbędnych kilogramów.

Idzie wiosna, co sprawia, że coraz łatwiej zorgani-
zować sobie dzień. To też dobry czas, by skupić się 
na swoich potrzebach i ograniczyć codzienny stres. 
Pilates, joga czy medytacja to tylko kilka z propo-
zycji na regenerację organizmu. Innym sposobem 
jest rozwijanie lub odkrywanie pasji. W rozmowie 
z psychologiem udowadniamy, że dzięki nim życie 
jest szczęśliwsze. 

Jestem przekonana, że w tym wydaniu znajdą Pań-
stwo wiele inspiracji na kolejny kwartał. Kto wie, 
może dzięki nam ktoś rzuci palenie, a ktoś inny  
w tym roku nie odpuści rutynowych badań?

Redaktor Naczelna 

D R O D Z Y
C Z Y T E L N I C Y !
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Zezwala się na cytowanie treści magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło 
cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane 
w magazynie Sezon na Zdrowie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cy-
wilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty promocyjne obowiązują na warunkach w nich 
wskazanych, w szczególności wyłącznie w okresie trwania promocji lub do wyczerpania asortymentu.  
Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy.

S p i s  t r e ś c i 
marzec/kwiecień/maj

10

WAŻNE  ROZMOW Y 
04 Ze smogiem jakoś sobie poradzimy

RECEPTA  NA  ZDROWIE 
10  Badania kliniczne

WAŻNE DLA CIEBIE 
08 Skierowanie 
12 9 pytań przed testami  
28 Czas wolny czy pełny grafik?

SPOSÓB  NA… 
07 …zdrowe płuca 
33 …rzucenie palenia 
39  …bezsenność

EKOLOGIA NA CO DZIEŃ 
14  Zakręć kran

MĘSKIE TEMATY 
16 Panowie z brzuszkiem

SKARBY  NATURY 
18 Zielono mi!

ZE  ŚWIATA  NAUKI 
20 Nowinki

KOBIECE  SPRAW Y 
22 Kobiety do badań!

BĄDŹMY  W  FORMIE 
24  Skup się na sobie

KĄCIK RODZICA 
26  Po co nam szczepienia?

PIĘKNE CIAŁO  
34 Gotowa na wiosnę 

ALEJA SŁAW Y 
36  Danuta Stenka:  

Stuprocentowa Kaszubka

PIĘKNY  UMYSŁ 
40 Praca jak narkotyk 
42 Miłość do życia

BUDŻET  POD  KONTROLĄ 
44  Dla kogo rozdzielność majątkowa

DOBRY  KIERUNEK 
46  Ponidzie wiosenne,  

Ponidzie leniwe…

JEDZMY  MĄDRZE 
50 Wege, ale z głową

KUCHENNE  KLIMATY  
52 Zrób sobie sałatkę

KULTURA 
56  Czas powrotów i pożegnań

57  KRZYŻÓWKA

FELIETON  
58 Dobre miejsce na ziemi



w a ż n e  r o z m o w yw a ż n e  r o z m o w y

Czy pana zdaniem Polacy są ekologicznie świadomi? 
Edukujemy od 30 lat, jednak najczęściej na poziomie szko-
ły, a i tak zawsze na pierwszym planie był wzrost gospodar-
czy i miejsca pracy. Myślenie zaczęło się zmieniać mniej wię-
cej pięć lat temu, gdy zaczęły się pojawiać Alarmy Smogowe 
– najpierw Krakowski, potem Dolnośląski. Dziś jest ich kil-
kadziesiąt i odwołują się do tego, co jest w hierarchii warto-
ści większości Polaków najcenniejsze – czyli do zdrowia. 

Alarmy od początku miały charakter społeczny – brako-
wało oficjalnych informacji o przekroczeniach dozwolonych 
progów zanieczyszczenia powietrza, więc ludzie wzięli spra-
wy w swoje ręce. Wbrew pozorom nie byli to liderzy orga-
nizacji ekologicznych. W pierwszym marszu antysmogo-
wym (10 stycznia 2013 roku – red.), zorganizowanym w Krakowie, 
wzięło udział tysiąc osób i były to głównie rodziny, niektó-
rzy pchali przed sobą puste wózki dziecięce, żeby podkre-
ślić, jak ważny to dla nich problem.

 →

ZE SMOGIEM 
JA KOŚ SOBI E POR A DZI M Y

I to wystarczy?
Celem edukacji jest zmiana: ludzi i rzeczywi-
stości. A żeby zmieniać rzeczywistość, musi-
my dotrzeć do jak największej liczby osób, żeby 
świadomie podejmowały decyzje polityczne, 
finansowe czy zdrowotne. Trzeba działać. Nie 
wystarczy, że będą to robić liderzy ruchów eko-
logicznych. Owszem, cieszy nas, gdy premier 
mówi w swoim kolejnym exposé, że ekologia 
to ważna sprawa, ale oczekujemy akcji nie tyl-
ko na poziomie deklaratywnym. 

Z badania przeprowadzonego dwa lata temu* wynika,  
że zanieczyszczenie powietrza to główny problem ekologicz-
ny Polski dla 62 proc. respondentów. Na drugim miejscu były 
śmieci, a na trzecim zmiany klimatu. Ankietowani odpowia-
dali, że za zmiany w myśleniu o środowisku odpowiedzial-
ny jest każdy z nas. Czy w pojedynkę coś zdziałamy?
Owszem, nasze codzienne decyzje są bardzo ważne, gdy daje-
my dobry przykład. Jednak im nas więcej, tym lepiej. Chodzi 
nie tylko o informowanie o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą 
smog, lecz także wywieranie na decydentach presji, żeby zaczę-
li coś z tym robić. Wcześniej w badaniach Polacy wyrażali 
opinię, że problemu zanieczyszczenia środowiska nie ma i wła-
dza robi wystarczająco dużo, obecnie widzimy problem i to, 
że powinno się robić dużo więcej. Największą świadomość 
ekologiczną mają kobiety w średnim wieku mające dzieci. 

Łatwiej zmieniać dorosłych czy młodzież?
Wszystko zależy od tego, czy czujemy się zaangażowani, to zna-
czy dostrzegamy, że dane zjawisko, np. zanieczyszczenie powie-
trza lub wody, bezpośrednio nas dotyczy. Na początku spoty-
kaliśmy się z opiniami, że komunikaty ekologiczne są 
przerysowane, że to przesada, aż tak źle nie jest. Że to wymy-
sły, bo przecież nikt od smogu nie umarł. A dziś wiemy, że smog 
to nie tylko kwestia chorób płuc, lecz także zmian na poziomie 
genetycznym, w rozwoju płodu, układzie krążenia i neurolo-
gicznym. Z papierosami było kiedyś podobnie – palono w kawiar-
niach, pociągach, pokojach nauczycielskich, koncerny tytonio-
we wydawały grube pieniądze na badania i kampanie, a sami 

✑

Kryzys klimatyczny zbliża 
się i do nas – susze i upały,  

pożary pól, wichury  
– nie dotyczą już tylko  

odległej Australii.
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O kryzysie klimatycznym mówi się od lat. Jednak dopiero poruszające w ystąpienia  
Grety Thunberg czy katastrofalne pożary w Australii otwierają nam oczy na zagrożenie, 

przed jakim stoi Ziemia. O tym, czy dla Polaków ekologia jest ważna, rozmawiamy  
z Krzysztofem Smolnickim, liderem ruchu ekologicznego w Polsce. 

NASZ EKSPERT
Krzysztof Smolnicki,  

prezes Fundacji EkoRozwoju

Smog przestał być abstrakcją…
Tak, a dodatkową siłą ruchu jest to, że połą-
czył różne środowiska, niezależnie od prze-
konań. Okazało się też, że dzięki aplikacjom 
i serwisom internetowym monitorującym 
jakość powietrza można na bieżąco śledzić 
sytuację w swojej okolicy. Największe zaś 
zainteresowanie Alarm Antysmogowy wzbu-
dził, gdy smog dotarł do Warszawy, przez co 
stał się tematem podejmowanym przez media 
ogólnopolskie. 

Czyli przestał być wyłącznie problemem mieszkańców Kra-
kowa czy Wrocławia. 
To był efekt kuli śniegowej, który dodatkowo wzmocniły 
publikacje naukowe, zwłaszcza ta wydana z inicjatywy Kra-
kowskiego Alarmu Smogowego „Wpływ zanieczyszczeń śro-
dowiska na zdrowie człowieka”, w której aż 40 stron zajmu-
je bibliografia literatury przedmiotu. 

Reasumując, tematy związane z ochroną środowiska w dużej 
mierze zaistniały w świadomości Polaków za sprawą smogu, 
który stał się bardzo medialny. Badania, które robimy, ale 
także te przygotowywane przez CBOS, np. sprzed dwóch lat, 
pokazują, że problem zanieczyszczenia powietrza jest jed-
nym z trzech głównych, jakie zdaniem Polaków powinni roz-
wiązać decydenci. 

Czy to oznacza, że zaczynamy myśleć ekologicznie?
To jest wynik wieloletniego wysiłku edukacyjnego, który jest 
nadal potrzebny. Jako Fundacja EkoRozwoju i Dolnośląski 
Alarm Smogowy staramy się dotrzeć do tych, którzy tę wie-
dzę poniosą dalej. Lokalnym liderem opinii może być zarów-
no celebryta, jak i biskup, strażnik miejski czy lekarz. Waż-
ne, żeby stał się dźwignią informacji i dotarł do jak największej 
liczby osób. Na przykład nauczyciele – przedszkolni czy szkol-
ni – nie uczą tylko dzieci, lecz także mają wpływ na rodzi-
ców i dziadków. We wrocławskich przedszkolach dzieci kon-
struowały pyłomierze z papieru i codziennie wrzucały  
do nich karteczki z danymi o czystości powietrza. Tak edu-
kowały swoich opiekunów.
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RÓB  
SPI ROM ET R I Ę
To nieinwazyjne 
badanie pojemności 
i wydolności płuc 
zalecane jest szczególnie 
palaczom i alergikom, ale 
profilaktycznie powinien 
jest zrobić każdy 
– po 40. roku życia 
przynajmniej raz na dwa 
lata. Poproś lekarza 
POZ o skierowanie na 
spirometrię. Regularnie 
zaglądaj też na stronę 
wojewódzkiego 
oddziału NFZ, gdzie 
pojawiają się informacje 
o profilaktycznych 
akcjach (Dni Spirometrii, 
Środa z Profilaktyką).

RZUĆ PALENIE!
Brzmi prosto, ale gorzej 
z realizacją? Na stronie 

33 przedstawiamy 
praktyczne podpowiedzi, 
jak pożegnać tytoniowy 

nałóg raz na zawsze.

M A SZ  
A L ERGI Ę?

Przy uczuleniu na pyłki, pleśnie, 
roztocza stosuj się bezwzględnie  

do wskazówek lekarza. Śledź aktualne 
komunikaty np. na stronie  
pylenia.pl, by nie dopuścić  

do zaostrzenia choroby, a także 
rozwoju astmy. 

ZADBAJ O SWÓJ UKŁAD 
ODDECHOWY, BY JAK NAJDŁUŻEJ  

ŻYĆ PEŁNĄ PIERSIĄ. ZOBACZ,  
CO MOŻESZ DLA SIEBIE ZROBIĆ.

...ZDROWE 
PŁUCA 

CZYSTE 
POWIETRZE

Skorzystaj  
z informacji, np. ze strony 
polskialarmsmogowy.pl, 
i pozostań w domu, gdy 

powietrze w twojej 
okolicy jest szczególnie 

zanieczyszczone.

SKORZYSTAJ  
Z 

PROFILAKTYKI
Spytaj lekarza rodzinnego 

o udział w Programie 
profilaktyki gruźlicy, 

Programie profilaktyki 
chorób odtytoniowych 

(w tym POChP) lub 
Programie wczesnego 

wykrywania raka płuc, 
organizowanych przez 

NFZ na terenie twojego 
województwa. Można  

z nich skorzystać jeszcze 
w tym roku. 

NIEPOKOJĄCE OBJAWY
Jak najszybciej zgłoś się do lekarza rodzinnego, jeśli obserwujesz u siebie: kaszel 

(2-3 tygodnie), częste infekcje dróg oddechowych, duszności lub zmęczenie  
bez przyczyny, spadek wagi, ból w klatce piersiowej lub barku, krew w ślinie.

!!

palacze stosowali klasyczne wyparcie. 
Dziś tak samo postępujemy, gdy ktoś nam 
zarzuca, że wrzucamy do pieca węgiel nie-
wiadomego pochodzenia: „Mój ojciec 
i dziadek tak robili, dlaczego mam postę-
pować inaczej?”

Czyli to kwestia złych nawyków?
Nie tylko. Choć weszliśmy do Unii Euro-
pejskiej, nasze prawo zostało w tyle. W efek-
cie do dziś palimy w piecach kopciuchach 
odpadami węglowymi. Modele, których 
w Niemczech nie można w ogóle kupić, 
u nas były w regularnej sprzedaży, tylko pod zmienioną nazwą 
– na przykład podgrzewacz ciepłej wody. 

Co prawda, parę lat temu wprowadzono normę na kotły, ale 
dopiero od kilku miesięcy obowiązuje rozporządzenie, które 
nakłada kary za przekroczenie norm. I wciąż nie ma żadnej 
kontroli nad kozami, piecykami czy kominkami, a komin-
kiem można zakopcić pół osiedla. Nadal wiele osób uważa, że 
drewno nie szkodzi, ale to bzdura, bo spalane, zwłaszcza mokre, 
w przestarzałym piecu albo kominku emituje bardzo dużo 
zanieczyszczeń, włącznie z tymi najgroźniejszymi, powodu-
jącymi nowotwory. Jest wiele takich mitów.

Nadal zdarza się, że w kominku czy piecu lądują śmieci.
Od lat walczymy z procederem palenia odpadami. Na dużych 
serwisach aukcyjnych jeszcze niedawno trafiały się ogłosze-
nia: „Meble na opał. Tanio”, „Drewniane okna na opał. Oddam 
za darmo” albo „Podkłady kolejowe. Suche, wysoka kalo-
ryczność!”. Tymczasem podkłady są nasączone bardzo tok-
sycznym olejem kreozotowym, który jest odpadem niebez-
piecznym. A meble są pokryte farbami, olejami i klejami. 

Czy Polacy są świadomi kryzysu klimatycznego?
Od grudnia 2018 roku, kiedy odbył się w Katowicach Szczyt 
Klimatyczny, coś się ruszyło. Informacje o tym, że jako cywi-
lizacja jesteśmy na krawędzi zagłady, zaczęły wreszcie być bra-
ne poważnie. Wielotysięczne marsze młodych ludzi spowo-
dowały, że Wrocław ogłosił w październiku ubiegłego roku, 
jako pierwsze miasto w Polsce, alarm klimatyczny, czyli cał-
kowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. 
Młodzi ludzie dali sygnał, że nie chodzi już tylko o smog, z powo-
du którego co roku w Polsce umiera 45 tysięcy osób, ale o to, 
że jeśli nic się nie zmieni, nasza cywilizacja nie przetrwa. Oczy-
wiście, nadal niektórzy mówią: „Ale przesadzają!”, ale podob-
nie mówiono do niedawna o papierosach czy smogu.  

Młodzi ludzie zaczynają działać. A czy osoby dojrzałe łatwo 
przekonać do zmiany myślenia?
Przede wszystkim do tych osób trzeba dotrzeć, np. przez spo-
tkania w klubach seniora czy uniwersytetach trzeciego wieku. 
Zbudowanie świadomości u tej grupy słuchaczy jest stosunko-
wo proste. Im jesteśmy starsi, tym bardziej troszczymy się o zdro-
wie i tego rodzaju argumenty do nas przemawiają. 

Gorzej jest na poziomie konkretów, np. decyzji o wymianie 
ogrzewania. Wymaga to niekiedy przebudowy czy docieplenia 

domu, czasem pozyskania dofinansowa-
nia – i to bywa dla seniorów wyzwaniem. 
Owszem, część sobie radzi, część korzy-
sta z pomocy dzieci, ale części na zmia-
ny po prostu nie stać. Dla osoby młodej 
zwrot inwestycji, np. docieplenia domu, 
w ciągu dziesięciu lat jest opłacalny, a dla 
osoby starszej – niekoniecznie. 

Korzyści, zwłaszcza na etapie budo-
wy domu, są duże…
Dom w konstrukcji lekkiej, z pompą cie-
pła, ogrzewaniem podłogowym i pane-

lem fotowoltaicznym na dachu – przy wsparciu z programów 
rządowych, np. „Mój prąd” – jest najbardziej ekonomicznym 
rozwiązaniem. I optymalnym w tych rejonach kraju, gdzie nie 
ma gazu. Większym wyzwaniem jest stare budownictwo. zwłasz-
cza kamienice. W ich przypadku nie można pozyskać fundu-
szy, np. z programu „Czyste powietrze”, który przeznaczony 
jest tylko dla domów jednorodzinnych. 

Co więc musi się stać, żeby nasze podejście się zmieniło?
Po pierwsze, potrzebna jest edukacja. Po drugie, prawo, któ-
re uniemożliwi palenie śmieciowym węglem czy węglem bru-
natnym. I po trzecie, potrzebujemy pieniędzy, czyli prostych 
w obsłudze rządowych dofinansowań i ulg podatkowych. 
W każdej gminie powinien być niezależny doradca energe-
tyczny, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie. 

No właśnie, czy samorządy uwzględniają ekologię w swo-
ich budżetach?
Jeśli coś jest dla nas priorytetem, to znajdziemy na to pie-
niądze. Jednak gminny budżet nie jest z gumy, są takie miej-
scowości, których nie stać na dowiezienie uczniów do szko-
ły. Inwestycja w ekologię może być dla nich abstrakcją. 

Co jest w Polsce ekologicznym priorytetem: czystość powie-
trza, segregacja śmieci, sadzenie drzew, oszczędzanie wody?
Wszystkie te tematy się zazębiają. W moim przekonaniu klu-
czowy jest jednak kryzys klimatyczny, czyli skutki nademisji 
gazów cieplarnianych. Odpowiada za nią to, czym palimy 
w piecach, czym jeździmy oraz to, co i ile kupujemy.  

Nasze codzienne zachowania są ważne, ale… Sami niewie-
le możemy zrobić, dopóki polski model gospodarczy będzie 
oparty na paliwach kopalnych. Musimy się zorganizować, 
bo kryzys klimatyczny zbliża się i do nas: susze i upały, poża-
ry pól, wichury – ekstremalne zjawiska pogodowe nie doty-
czą już tylko odległej Australii. 

Jest tylko kwestią czasu, że pewne rejony naszego globu 
– ze względu na wysoką temperaturę – przestaną się nada-
wać do zamieszkania. To wywoła kolejne fale migracji, 
a w konsekwencji zmiany na poziomie cywilizacji i kultury. 
Ze smogiem sobie poradzimy, ale kryzys klimatyczny to 
wyzwanie dla Europy i całego świata.  ◆

Krzysztof Smolnicki  
działacz ekologiczny

Współtwórca Dolnośląskiego Alarmu Smogo-
wego. Prezes Fundacji EkoRozwoju. Inicjator 
utworzenia EkoCentrum Wrocław, modelowe-
go ośrodka edukacji ekologicznej. Odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz 
budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz 
Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność 

m.in. na rzecz respektowania praw człowieka.

w a ż n e  r o z m o w y
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* Badanie na zleccenie Ministerstwa Środowiska,  
„Adaptacja do zmian klimatu w badaniach świadomości 

ekologicznej mieszkańców Polski”, 2018



Wystawione przez lekarza na konkretne świadczenie, to podstawow y 
dokument, gdy zgłaszasz się do placówki NFZ.

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

WARTO WIEDZIEĆ,  
JAK DŁUGO JEST WAŻNE SKIEROWANIE: 

Kiedy rejestrujesz się telefonicznie w poradni  
czy na oddziale szpitala, otrzymujesz konkretny 
czas na dostarczenie oryginału skierowania.  
Zwykle jest to 14 dni roboczych od zapisu. 
Niedostarczenie dokumentu skutkuje skreśleniem  
z listy oczekujących na wizytę lub zabieg. 

 DO PORADNI 
 SPECJALISTYCZNEJ  
• Tak długo, jak długo twoja 
choroba wymaga leczenia.

UWAGA! Na zabiegi fizjote-
rapeutyczne trzeba się zgło-
sić w ciągu 30 dni od wysta-
wienia skierowania.

• Po pierwszej wizycie pozo-
stajesz pod opieką poradni, 
a specjalista wyznacza  
kolejne spotkania.

 DO SZPITALA 
• Tak długo, jak długo istnieją 
powody, dla których je wysta-
wiono (konkretne wskazanie)  
i do wyznaczenia terminu  
przyjęcia do szpitala.

UWAGA! Skierowanie  
do szpitala psychiatrycznego  
jest ważne 14 dni. 

 DO UZDROWISKA 
• Przez 18 miesięcy od dnia 
wystawienia. Po tym czasie 
musisz się o nie starać 
ponownie.

WA Ż N E  D L A  C I E B I E !

SKIER WANIE
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BADANIA
KLINICZNE

ści w kolejnych 4 fazach badań (wstępna ocena bezpieczeństwa sub-
stancji, badanie bezpieczeństwa w określonej grupie chorych, ocena 
skuteczności w leczeniu konkretnej choroby i leku zarejstrowanego pod 
kątem bezpieczeństwa dla wszystkich grup chorych). 

Co istotne, udział w badaniach jest dobrowolny – każdy uczestnik 
podpisuje świadomą zgodę na stosowane procedury, ale o ostatecznej 
kwalifikacji decyduje badacz, odpowiedzialny za konkretny 
eksperyment.

JAK SIĘ DOSTAĆ NA BADANIA?
Informacji na temat aktualnie prowadzonych testów klinicznych udzie-
la lekarz prowadzący. Dobrze, żeby polecił konkretną procedurę i ośro-
dek. Ale możesz też samodzielnie poszukać wiadomości, jakie bada-
nia dotyczące twojej choroby są w tej chwili prowadzone, i skonsultować 
to ze swoim lekarzem.

Aby dowiedzieć się więcej o prowadzonych obecnie  
w Polsce badaniach klinicznych:

• wejdź na stronę:  
www.gov.pl/web/zdrowie/bazy-badan-klinicznych

• odwiedź serwis:  
https://www.badaniaklinicznewpolsce.pl

Na stronach internetowych konkretnych ośrodków i badań znaj-
dziesz szczegółowe dane na temat placówek, a także kryteriów kwa-
lifikacji. Jeżeli okaże się, że je spełniasz, umów się na testy rekrutu-
jące. Kwalifikację przeprowadza tzw. badacz, czyli lekarz, który ocenia 
twój stan zdrowia, przegląda dotychczasową dokumentację, zleca ana-
lizy, aby upewnić się, że możesz przystąpić do testów. 

Podczas wstępnej wizyty badacz powinien także szczegółowo opo-
wiedzieć, na czym będą polegały testy, pytaj więc o wszystko, co cię 
interesuje lub budzi wątpliwości. Zapoznaj się dokładnie ze wszystki-
mi dokumentami dotyczącymi badania, tak żeby podpisana zgoda była 
naprawdę świadoma.

NA CZYM TO POLEGA? 
W zależności od rodzaju badania może ono wymagać stałego pobytu 
w placówce medycznej lub stawiania się na wizyty. Najbardziej miaro-
dajne testy to tzw. badania randomizowane – uczestników (zazwyczaj 
kilkaset osób) dzieli się losowo na dwie grupy – jedna przyjmuje testo-
wany lek, a druga placebo lub medykament, który jest obecnie stoso-
wany w leczeniu danej choroby. Ani uczestnik, ani badacz nie wiedzą, 
który preparat otrzymuje chory – to gwarancja obiektywizmu analiz. 

Warto wiedzieć, że jako uczestnik testów masz prawo dostępu  
do dokumentacji medycznej, a także bieżącej informacji o swoim sta-
nie zdrowia. Zarówno w trakcie badania, jak i po jego zakończeniu 
zgłaszaj wszystko, co cię niepokoi (np. działania niepożądane), a tak-
że informuj o przyjmowaniu innych leków. ◆ 

Testy kliniczne najczęściej kojarzą się z chorobami nowotwo-
rowymi, ale dotyczą też schorzeń układu pokarmowego, moczo-
wego, hematologicznych, neurologicznych, skóry czy kości.  

Są to eksperymenty badawcze, które polegają na testowaniu 
nowych form leków na pacjentach i niosą ze sobą wiele korzy-

ści, przede wszystkim dostęp do najnowocześniejszych terapii lekowych, 
możliwość skorzystania z innych niż dotychczas metod leczenia i dia-
gnostyki, połączonych z częstymi kontrolami lekarskimi. 

KRYTERIA DO SPEŁNIENIA
Żeby zakwalifikować się do klinicznych testów, musisz spełnić szereg 
wymogów. Każde badanie ma tzw. kluczowe kryteria, zebrane w spe-
cjalnym protokole, zatwierdzonym przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
Komisję Bioetyczną. Testowane substancje lecznicze są szczegółowo 
kontrolowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i skuteczno-

Są niezbędne w procesie wprowadzania now ych leków i terapii. Zobacz, co zrobić,  
aby zakwalifikować się do grupy testującej medyczne nowości.

/ TEKST Agata Ryczywolska 
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Zanim zgodzisz się na udział w procedurze,  

dopytaj lekarza o kilka istotnych kwestii.

1 Co to za badanie  
i w jakim celu się je 

przeprowadza?

2 Jakie leki będą stosowane?

3 Jakie będą wykonywane testy, 
zabiegi, innego rodzaju bada-

nia? Gdzie dokładnie będę leczony?

4 Jakie są moje prawa i obowiązki 
jako uczestnika badania?

5 Czy w związku z leczeniem 
ponoszę jakieś koszty?  

Czy za udział w testach  
otrzymam wynagrodzenie?

6 Jakie jest ryzyko przeprowa-
dzanych testów? Co się sta-

nie, jeśli mój stan zdrowia w cza-
sie badania się pogorszy?

7 Czy w każdej chwili mogę się 
wycofać? Jakie byłyby kon-

sekwencje takiej decyzji?

8 Czy moja dokumentacja 
medyczna będzie udostęp-

niana innym osobom? Czy takie 
udostępnienie wymaga mojej 
zgody?

9 W jaki sposób zdrowie i bez-
pieczeństwo uczestników 

jest chronione? Jak wygląda 
ubezpieczenie?

W
A

Ż
N

E
 D

LA
 C

IE
B

IE
!

P R Z E D  T E S T A M I

12 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2020

FO
TO

:  
A

D
O

BE
 S

TO
C

K 
(3

)



RE
KL

AM
A

e k o l o g i a  n a  c o  d z i e ńe k o l o g i a  n a  c o  d z i e ń

15 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 202014 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2020

P rognozy są bardzo pesymistyczne. Z publikacji 
naukowców uniwersytetu Stanford w magazynie 
„Science” (październik ubiegłego roku) wyni-
ka, że za 30 lat aż 5 mld ludzi będzie pozba-
wionych dostępu do wody (na: viz.natu-

ralcapitalproject.org/ipbes/ można poznać  
prognozy klimatyczne dla różnych rejonów 
świata). Już dziś są kraje, w których brakuje 
bezpiecznej, czystej wody, a wskutek spowo-
dowanych tym chorób codziennie umiera 
kilka tysięcy osób. 

Zmiany klimatyczne, wywołane agresywną 
działalnością człowieka, dosłownie wysuszają 
naszą planetę. Poza środowiskiem cierpią na tym 
nasze portfele – opłaty za pobór wody i jej oczyszcza-
nie rosną i będą rosły. Kwestią czasu wydaje się też wydzie-
lanie wody, by kontrolować jej nadmierne zużycie. Co zro-
bić, by już dziś, w swoim domu, mądrze z niej korzystać?

rzy czy dłoni do kranu. Woda płynie tylko wtedy, gdy faktycznie jest 
to potrzebne, co pozwala sporo zaoszczędzić. 

➌ ZAPRZ YJAŹNIJ SIĘ Z PRYSZNICEM
Nawet pięciokrotnie mniej wody zużywasz, korzystając z natrysku 
zamiast wanny. Długie kąpiele są przyjemne, ale w ich trakcie możesz 
zużyć ponad 180 litrów wody (pod prysznicem tylko 30-50). Rachunek 
jest prosty i nie wymaga komentarza. 

➍ KUPUJ EKOLOGICZNE AGD
Zmywarka zamiast ręcznego mycia w zlewie, pralka o wysokiej klasie 
energooszczędności (A+++ lub A++) z dopasowanym do wagi załadun-
ku poborem wody, baterie kuchenne i łazienkowe, wyposażone w per-
latory oraz sanitariaty z regulowanymi spłuczkami (2 i 4 litry) – brzmi 
jak zapowiedź sporych wydatków, ale – po pierwsze – można zakupy 
rozłożyć na raty, a po drugie – to się opłaca. Mniejsze zużycie wody to 
niższe rachunki. Okazuje się, że urządzenia sanitarne zużywają 30 proc., 
pranie – 15, zaś mycie naczyń – 10 proc. wody w polskich gospodar-
stwach domowych. 

➎ DBAJ O CZ YSTOŚĆ
Już w dziecięcych książeczkach edukacyjnych pojawiają się zachęty 
do tego, by jak najmniej brudzić ubrania – żeby nie trzeba było często 
włączać pralki. Wielu z nas ma nawyk wrzucania odzieży do kosza 
„na brudy” już po jednokrotnym użyciu. Nie zawsze jest to konieczne. 
Gdy już pierzesz, załaduj pralkę do pełna, korzystaj też z ekologicznych 
programów (to standardowe rozwiązanie w nowszych modelach).

➏ PODLEWAJ OSZCZĘDNIE
Kto uprawia działkę lub ogród, wie, że konieczne jest nawadnianie roślin. 
Oszczędny ogrodnik korzysta z deszczówki i wody (bez detergentów) 
ze zmywania naczyń, instaluje wodomierze, które kontrolują ilość zuży-
wanej wody, oraz zaopatruje się w zraszacze ustawione tak, aby nawad-
niały tylko glebę, a nie podjazd czy chodnik.

➐ NIE MARNUJ
Czy wiesz, że produkcja jednego bochenka wymaga zużycia ponad 
400 litrów, kilograma pomidorów – ponad 200, zaś kilograma wołowi-
ny – nawet 15 000 litrów wody? Każdy produkt, nie tylko żywnościo-
wy, ma tzw. ślad wodny – czyli ilość tej cieczy potrzebnej do jego wytwo-
rzenia. Rezygnując z „nadprogramowych” zakupów – zaopatrując się 
w to, co jest ci rzeczywiście potrzebne i w takich ilościach, jakie zosta-
ną zużyte – a także stosując na co dzień zasadę „jak najmniej odpadów”, 
również przyczyniasz się do oszczędzania wody.  ◆ 

22 marca obchodzimy Światow y Dzień Wody. Z tej okazji warto 
się przyjrzeć domowemu zużyciu tej coraz cenniejszej cieczy  

i poznać proste sposoby na jej oszczędzanie.
/ TEKST Karolina Górska

ok.100 litrów  
tyle wody zużywa co dzień przeciętny Polak. 

Średnia europejska to144 litry

Zakręć kran
➊ USZCZELNIJ K RA N Y…

Cieknący kran wydaje się błahostką, ale w skali roku daje 
kilka tysięcy litrów zużytej wody więcej. Gdy nieszczel-

nych punktów mamy kilka, ta liczba automatycz-
nie wzrasta. Warto zrobić przegląd domowych 

sanitariatów, a jeśli mamy ogródek czy zabudo-
wania gospodarcze – sprawdzić również szczel-
ność rur, złączek czy ogrodowych zraszaczy.

➋…I JE ZAK RĘCAJ
Wielu z nas podczas mycia zębów, golenia czy 

innych zabiegów porannej toalety zapomina 
o zakręceniu kranu. Tymczasem 2 minuty mycia 

zębów to nawet 10 litrów niepotrzebnie wylanej 
wody. Ciekawym rozwiązaniem – nie tylko dla roz-

targnionych – mogą być nowoczesne baterie bezdotyko-
we, z czujnikami podczerwieni, reagujące na zbliżenie twa-

~

CZY 
WIESZ, 

ŻE…
Tylko 3 proc. wodnych 
zasobów Ziemi to wody 
słodkie, a tylko 1 proc. 

nadaje się do 
picia.
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Wśród mężczyzn aktywnych zawodowo 1 na 3 ma prawidłowe 
BMI. 46 proc. ma nadwagę, a 21 proc. otyłość. Dlaczego?
Główną rolę odgrywa styl życia: sposób odżywiania się i aktywność 
fizyczna, a także stres. Nie bez znaczenia jest duża dostępność jedze-
nia, zwłaszcza wysoko przetworzonego. Z badań porównawczych 
wynika, że w latach 60.-70. ubiegłego wieku, gdy ta dostępność była 
mniejsza, problem otyłości i nadwagi nie był tak poważny.

Od tamtego czasu zmienił się też styl pracy…
Kiedyś więcej osób wykonywało zawody o charakterze fizycz-
nym, dziś praca się zmechanizowała i zautomatyzowała. Więk-
szość mężczyzn, ale nie tylko, wykonuje prace umysłowe, co wyni-
ka ze zmian cywilizacyjnych: zdobywamy wykształcenie, rozwijamy 
się, szukamy pracy lżejszej, bardziej komfortowej, za biurkiem. 
W kadrach zarządczych firm przeważają mężczyźni, którzy spę-
dzają długie godziny w pozycji siedzącej.

Styl pracy to jedno, ale brak też czasu na regularne posiłki.
Na przykładzie osób pracujących w systemie zmianowym widać, 
że zaburzony rytm dobowy – niedostateczna ilość snu, nieregu-
larne jedzenie – powoduje nadprodukcję hormonów stresu, 
zwłaszcza kortyzolu. Ten ostatni sprzyja gromadzeniu się tkan-
ki tłuszczowej, przeciwdziałając jej spalaniu. Osoby pracujące 
nocami więcej jedzą, często posiłki wysoko węglowodanowe. 

Dlaczego u panów dominuje otyłość typu brzusznego?
To wynik ich specyficznej gospodarki hormonalnej i budowy 
ciała. Z tego też powodu BMI jest u panów mało miarodajnym 
wskaźnikiem. U dobrze zbudowanego, atletycznego mężczyzny 
tkanka mięśniowa waży więcej niż tłuszczowa, a więc jego BMI 
może wskazywać na nadwagę. 

Obwód pasa jest lepszą wykładnią: 
do 94 cm mówimy o prawidłowym obwodzie,  

94-102 cm sugerują nadwagę,  
a powyżej 102 cm mówimy o otyłości. 

Pomiaru dokonujemy, wybierając miejsce w połowie odległości 
między kolcem biodrowym a podstawą żeber. Albo inaczej: mie-
rzymy najszersze miejsce powyżej pępka.

Co poza zwiększonym obwodem pasa powinno panów 
zaalarmować?
Mężczyzn trudno jest przekonać, że nadwaga i otyłość są groź-
ne dla zdrowia. Tymczasem do ich konsekwencji należą zespół 
metaboliczny i jego składowe: nadciśnienie tętnicze, stan przed-
cukrzycowy lub cukrzyca, a także wysoki poziom cholesterolu, 
oraz insulinooporność. Ponadto bezdech senny, objawiający się 
często chrapaniem, ból pleców, stawów kolanowych lub biodro-
wych, wynikające z przeciążenia układu kostno-stawowego. 

Rzadko kiedy mężczyźni zdają sobie sprawę, że za tymi dole-
gliwościami stoi nieprawidłowa funkcja układu krążenia – nasz 
organizm obsługuje jeden system sercowo-krążeniowy, którego 
zadaniem jest odżywienie wszystkich tkanek. Im ich masa jest 
większa, tym obciążenie serca wzrasta, powodując m.in. nadci-
śnienie. Bardzo często nie daje ono oczywistych objawów – ból 
głowy czy jej zawroty pojawiają się już w zaawansowanym sta-
dium nadciśnienia lub nigdy nie występują. 

Z 
Nadprogramowe kilogramy skracają życie 

o 10-15 lat. O tym, jak i kiedy panowie powinni 
walczyć z nadwagą, mówi dr n. med.  

Patrycja Wachowska-Kelly.

m ę s k i e  t e m a t ym ę s k i e  t e m a t y
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Co jeszcze wskazuje na to, że waga jest za duża?
Problemy ze sprawnością i kondycją: zadyszka pojawiająca się 
przy wchodzeniu po schodach, podbiegnięciu kilku kroków, 
szybszym spacerze. 

A jakie są konsekwencje niekontrolowanego przyrostu masy?
Im panowie są młodsi i sprawniejsi, tym mniej je odczuwają. Z wie-
kiem stają się coraz bardziej dokuczliwe: spadek energii, pogor-
szenie samopoczucia i spadek libido, skutkujący brakiem satys-
fakcji z życia seksualnego. 

Ponadto nadwaga zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwo-
ry, m.in. jelita grubego czy trzustki. Nadmiar tkanki tłuszczowej 
wywołuje zaburzenia hormonalne. Męski organizm produkuje 
żeńskie hormony, co w połączeniu ze spadkiem testosteronu powo-
duje, że panom rosną nie tylko brzuchy, ale również uda i piersi. 

Kiedy mężczyźni zaczynają coś ze sobą robić?
Zabieganym i zapracowanym panom trudno jest wygospodaro-
wać nawet kilka dni na gruntowne badania. Stąd rosnąca popu-
larność jednodniowych badań screeningowych, czyli zdrowot-
nych przeglądów, które pozwalają przeprowadzić szeroką diagnostykę 
i otrzymać kompleksowe wyniki w jeden dzień. W coraz więk-
szej liczbie firm funkcjonują pracownicze pakiety medyczne, 
co ułatwia kontrolę stanu zdrowia i uchwycenie ewentualnych 
nieprawidłowości. 

Zazwyczaj jednak sama myśl, że trzeba będzie miesiącami cho-
dzić od lekarza do lekarza, zniechęca panów do dbania o siebie. 
U kobiet wygląda to inaczej przede wszystkim dlatego, że w związ-
ku z ciążą i porodem podlegają kontrolom, co kształtuje u nich 
nawyk i potrzebę dbania o siebie. Panowie rozpoczynają dorosłe 
życie właściwie bez kalendarza badań kontrolnych i trudno ich 
do nich nakłonić. Na szczęście pomału nasza świadomość wzra-
sta, zdajemy sobie sprawę z roli profilaktyki, korzystamy z dedy-
kowanych narodowych programów zdrowotnych.

Poza tym są specjalne poradnie i ośrodki leczenia otyłości czy 
chorób metabolicznych.
Zgadza się, choć wciąż wyzwaniem jest koordynacja działań 
lekarzy wielu specjalności: internistów, kardiologów, pulmono-
logów, endokrynologów, diabetologów oraz dietetyków, psycho-
logów i fizjoterapeutów. Pacjent z nadwagą lub otyłością trafia-
jący do lekarza pierwszego kontaktu powinien od razu otrzymać 
informację, gdzie konkretnie może się zgłosić, by zacząć lecze-
nie oraz jak to zrobić samemu. Niestety, nadal średni czas wizy-
ty to 12 minut. Lekarz nie ma czasu, by przeprowadzić posze-
rzony wywiad i zainteresować się stylem życia pacjenta, choć 
każdy z nas chciałby tak właśnie robić.

Czy jest uniwersalna recepta na to, by utrzymać zdrowie i syl-
wetkę w normie?
Kluczowa sprawa to styl życia: codzienny ruch, np. godzinny spa-
cer, i zbilansowana dieta – warto zapoznać się z aktualną pirami-
dą żywienia. Ważny jest zdrowy rozsądek: dużo warzyw, mniej 
owoców, eliminacja cukru, a także alkoholu. Codzienne menu 
powinno zawierać 40-60 proc. węglowodanów, 15-25 proc. tłusz-
czów, pozostała część to białka. 

Zachęcam do systematycznego mierzenia się, a jeśli waga wymy-
ka się spod kontroli – kontakt ze specjalistą: dietetykiem, psycho-
logiem, w ostateczności bariatrą – specjalistą leczenia otyłości. ◆

NASZ EKSPERT
dr n. med. Patrycja Wachowska-Kelly, 
specjalista chorób wewnętrznych i leczenia 
otyłości, Szpital Medicover
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 Zielono MI!
Zioła idealnie wpisują się w wiosenną dietę, przy okazji stanowiąc ozdobę 

kuchennego parapetu. Ich uprawa nie jest skomplikowana, a zdrowotnych 
korzyści posiadania własnej zieleniny jest mnóstwo.

/ TEKST Katarzyna Załucka
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M ożesz uprawiać zioła w domu niezależnie od pory 
roku czy temperatury za oknem. Skorzystaj z zie-
mi przeznaczonej do uprawy warzyw lub uni-
wersalnej ogrodowej, wysiej nasiona do małych 
pojemników, a gdy ukażą się pędy – przesadź 

rośliny do większych doniczek. Możesz też użyć gotowych 
sadzonek, ale kupuj je w sklepach ogrodniczych. W super-
marketach są gotowe zioła w doniczkach, z których błyska-
wicznie wyczarujesz ogródek ziołowy na parapecie, a później 
na balkonie. Wystarczy je przesadzić do większych pojem-
ników, osobno lub w kompozycjach po kilka. 

Nie stawiaj doniczek z ziołami na silnie nasłonecznionym 
parapecie, podlewaj rośliny codziennie, ale nieprzesadnie. 
A jakie gatunki wybrać? To już zależy od twoich upodobań. 
Warto próbować różnych i wzbogacać menu o nowe smaki. 

ZASTOSOWANIE  W  KUCHNI
Zioła to przede wszystkim przyprawy i aromatyczne dodat-
ki do potraw. Dodatkowo pełnią funkcje zdrowotne: są źró-
dłem witamin, minerałów i antyoksydantów, zawierają olej-
ki eteryczne, ułatwiają trawienie, łagodzą bóle i pomagają 
zwalczyć różne dolegliwości. Sprawdzają się w sałatkach, 

 NAJPOPULARNIEJSZE  ZIOŁA
• BAZYLIA POSPOLITA (Ocimum basilicum) – niezastąpiona 
w kuchni włoskiej, ma właściwości przeciwutleniające, 
przeciwzapalne i przeciwbakteryjne; 
• OREGANO (Origanum vulgare) – dodatek do sosów, zapiekanek, 
sałatek, działa m.in. przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo;
• KOPER OGRODOWY (Anethum graveolens) – dodawany 
do potraw ciężkostrawnych, np. na bazie kapusty, ułatwia ich 
trawienie, nadając niepowtarzalny aromat sosom czy marynatom;
• KMINEK ZWYCZAJNY (Cavum carvi) – podobnie jak koper 
łagodzi problemy trawienne, doskonały jako przyprawa do mięs, 
ale także pieczywa czy sera;
• CZĄBER OGRODOWY (Satureja hortensis) – pasuje do dań 
z dodatkiem strączków, a także do zup i ryb, a działa m.in. 
antyseptycznie, moczopędnie, przeciwbólowo, ułatwia trawienie 
i zwiększa apetyt;
• MELISA LEKARSKA (Melissa oficinalis) – sprawdzi się 
w deserach, koktajlach i chłodnych napojach, dodając im 
świeżości i cytrusowego aromatu, zawiera olejek o działaniu 
przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym;
• ROZMARYN LEKARSKI (Rosmarinus officinalis) – dobry  
do mięs, zwłaszcza dziczyzny, czy warzywno-owocowych 
chutneyów, jest bogaty w przeciwutleniacze, ma działanie 
przeciwzapalne, przeciwwirusowe i grzybobójcze, obniża poziom 
cukru we krwi, wzmacnia odporność;
• SZAŁWIA LEKARSKA (Salvia officinalis) – świetna jako składnik 
sosów, aromatyzuje warzywa, ryby i mięsa. Dzięki olejkom 
eterycznym i garbnikom działa rozkurczowo, pobudza produkcję 
soków trawiennych, łagodzi bóle i pomaga zwalczyć bezsenność; 
• TYMIANEK WŁAŚCIWY (Thymus vulgaris) – pasuje zwłaszcza 
do mięs, nadając im intensywny zapach. Jest bogaty w witaminy, 
minerały, związki fenolowe, garbniki, flawonoidy, działa 
przeciwzapalnie, pomaga na kaszel, stosowany zewnętrznie 
na skórę, oczyszcza ją;  
• LAWENDA LEKARSKA (Lavandula officinalis) – sprawdza się 
zwłaszcza w deserach, ale warto ją uprawiać głównie z uwagi  
na jej właściwości kojące, relaksujące, odkażające i odświeżające. 

kanapkach, koktajlach, zupach, makaronach, daniach mię-
snych i rybnych, zapiekankach, a nawet deserach.   

…I  W  DOMOWEJ  APTECZCE
Zioła możesz jeść na surowo albo suszyć – by robić z nich 
napary o działaniu prozdrowotnym. 

Łyżeczka suszonej bazylii, zalana szklanką gorącej wody, 
po 10 minutach zaparzania da skuteczny specyfik na wzdęcia 
i kolki. Napar z oregano zadziała wykrztuśnie, ale także pomo-
że na biegunkę czy jako środek na zwiększenie łaknienia. 

Łyżeczka suszonego rozmarynu, zaparzana przez kwadrans, 
da napar łagodzący dolegliwości żołądkowe i pobudzający 
apetyt. Na niestrawność i wzdęcia dobra jest także szałwia 
– łyżkę suszonej zalej szklanką wrzącej wody i pozostaw na 
10 minut. Takim naparem możesz także przemywać skórę 
– podziała ściągająco i odkażająco, np. na trądzik. 

Gdy 2 łyżki majeranku zagotujesz w 2 litrach wody z dodat-
kiem łyżki sody oczyszczonej, uzyskasz napar do inhalacji, 
skuteczny w infekcjach dróg oddechowych. Podobnie zadzia-
ła tymianek, który dodatkowo zmniejsza ból gardła. Z kolei 
na uspokojenie i bóle głowy pomaga napar z melisy: 2 łyżecz-
ki suszonego zioła zaparzaj przez 10 minut i wypij. ◆
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SZTUCZNA INTELIGENCJA ROZPOZNA RAKA
W Wielkiej Brytanii przeprowadzono testy specjalnego 
oprogramowania do rozpoznawania raka piersi. Analizom 
poddano kilkadziesiąt tysięcy zdjęć mammograficznych. 
Okazało się, że maszyneria ze sztuczną inteligencją 
diagnozowała nowotwór tak samo skutecznie jak radiolodzy, 

a nawet miała lepsze wyniki, jeśli chodzi o pozornie 
pozytywne i negatywne odczyty obrazów. To duży krok 
w kierunku jeszcze skuteczniejszej profilaktyki raka piersi 
– jego jak najwcześniejszego diagnozowania. Wyniki analiz 
opublikowano w styczniu 2020 roku na łamach „Nature”. 

2 JABŁKA  
NA DOBRY CHOLESTEROL
Naukowcy z Uniwersytetu w Reading 

(Wlk. Brytania) i Fundacji Edmunda Macha 
(Włochy) zbadali wpływ jabłek – konkretnie 
zawartych w nich flawonoidów – na układ 

krążenia. 40 osobom o podwyższonym 
poziomie cholesterolu podawano przez 

osiem tygodni po 2 jabłka dziennie. Poza 
poziomem cholesterolu analizowano 

m.in. stan żył i tętnic, glukozę i insulinę. 
Badane parametry u osób poddanych 

eksperymentowi wyraźnie się poprawiły. 
Wnioski opublikowano w grudniu  

2019 roku na łamach „American Journal  
of Clinical Nutrition”. FO
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W listopadzie 2019 roku w „Nature Human Behaviour” 
zamieszczono wyniki badań Eti Ben Simon, Aubrey Rossi  
i Matthew P. Walkera, którzy przeanalizowali wpływ snu  
na stany lękowe. Każda z badanych osób poddawana była serii 
sekwencji: nieprzespana noc i sen po obejrzeniu wywołującego 
niepokój filmu. Każdy z etapów kończono wypełnieniem ankiety 
na temat stanu psychicznego uczestników testów. Badania 
polisomnografem, urządzeniem do analizy jakości i zaburzeń snu, 
wykazały wzrost napięcia i lęku o 30 proc. po nieprzespanej nocy. 
Tylko głęboki sen (faza non-REM) dawał efekt odprężenia  
i psychicznej odbudowy organizmu. 

SE N
NAJLEPSZY  
NA LĘKI 

SZCZEPIONKA 
NA A LZH EI M ER A?
Jest nadzieja na to, że uda się powstrzymać 
gromadzenie się białek tau i beta-amyloidu 
w tkankach mózgowych, co jest przyczyną 
choroby. Eksperyment przeprowadzono  
na myszach, podając im szczepionkę  
z substancją wzmacniającą odpowiedź 
immunologiczną, i wyniki są obiecujące. 
Rezultaty badań, przeprowadzonych przez 
badaczy z Institute for Molecular Medicine, 
University of California, Irvine i Flinders 
University w Australii, opublikowane 
zostały w grudniu 2019 roku w „Alzheimer's 
Research and Therapy”. 

CO W I E SZ O 
SUPLEMENTACJI?

Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił w styczniu 
Dekalog Suplementacji. Pierwsze dwie zasady to: 

„Jedzenie to nie leczenie – pamiętaj, że suplementy 
diety to kategoria żywności. Nie myl ich z lekami (…)” 
oraz „Suplementować znaczy uzupełniać – pamiętaj, 
że podstawą dobrego samopoczucia jest racjonalna 

dieta (…)”. Więcej na ten temat przeczytacie 
w kolejnym wydaniu „Sezonu na Zdrowie”.



KOBIET Y KOBIET Y 

Liczne programy profilaktyczne i akcje zachęcające do bez-
płatnych badań mają zmienić podejście Polek do dbania 
o siebie. Czy jednak faktycznie regularnie się badają?
Niestety, statystyki nie napawają optymizmem. Polki niechęt-
nie się badają. W ubiegłym roku opublikowano raport opra-
cowany w ramach kampanii „W kobiecym interesie” (we 
współpracy z Polskim Towarzystwem Ginekologiczno-Onko-
logicznym). Wynikało z niego, że aż 40 proc. kobiet nie widzi 
potrzeby regularnych badań u ginekologa. Tymczasem nasz 
kraj, niestety, przoduje w niechlubnej statystyce krajów z naj-
większą śmiertelnością kobiet na raka szyjki macicy. W Pol-
sce z powodu tego nowotworu umiera 4 tys. kobiet rocznie! 
Dla porównania w Szwecji, gdzie świadomość potrzeby badań 
profilaktycznych jest większa, na raka szyjki macicy rocznie 
umiera tylko około 50 kobiet. Najbardziej przerażające są dane 
dotyczące terenów wiejskich, bo tam 72 proc. mieszkanek tra-
fia po raz pierwszy do ginekologa dopiero wtedy, kiedy zacho-
dzi w ciążę, natomiast nie planując więcej ciąż i po okresie 
rozrodczym nie badają się wcale. 

Czy można wskazać 2-3 badania szczególnie istotne z punk-
tu widzenia zdrowia kobiety? Takie, których absolutnie 
nie można zaniedbywać?
Warto raz do roku wybrać się do ginekologa i podczas wizy-
ty wykonać kontrolne USG. Tylko w taki sposób możemy 
wykryć nieprawidłowe endometrium i wcześnie rozpocząć 
diagnostykę. USG ginekologiczne jest też szansą na rozpo-
znanie raka jajnika, gdy nie daje on jeszcze żadnych objawów 
i jest wyleczalny. 

Kolejnym podstawowym badaniem profilaktycznym jest 
badanie cytologiczne, które pozwala zdiagnozować raka 
szyjki macicy. Jest ono zalecane wszystkim kobietom w wie-

ku rozrodczym, a także młodym kobietom, które rozpoczę-
ły współżycie seksualne. Badanie jest refundowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia raz na trzy lata dla kobiet mię-
dzy 25. a 59. rokiem życia. Aby je zrealizować, nie trzeba 
mieć skierowania. Według specjalistów, najlepiej wykony-
wać je częściej, bo raz w roku. Jest bezbolesne, trwa zaled-
wie kilka minut, polega na pobraniu wymazu z pochwy 
za pomocą specjalnej szczoteczki.

Innym ważnym badaniem profilaktycznym jest mammo-
grafia, która pozwała wykryć raka piersi we wczesnym sta-
dium. Jest szczególnie ważne dla kobiet dojrzałych, ponieważ 
największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy pacjen-
tek w wieku od 50 do 69 lat. Panie w tej grupie wiekowej powin-
ny poddawać się mammografii co dwa lata. Wizyta trwa kil-
ka minut, w tym czasie radiolog umieszcza pierś na stoliku 
aparatu mammograficznego, po czym wykonuje zdjęcie. Podob-
nie jak cytologia jest to badanie refundowane przez NFZ.

Warto raz w roku wykonać analizę krwi i moczu, które 
dostarczają wielu informacji o zdrowiu i pomagają wcześnie 
wychwycić zagrożenia, jeszcze zanim pojawią się objawy 
choroby. 

Czy Dzień Kobiet do dobry pretekst, by zrobić sobie kom-
plet badań profilaktycznych?
Właściwie każda okazja jest dobra, aby udać się do lekarza 
i zadbać o zdrowie. Rak piersi i szyjki macicy znajdują się 
w czołówce nowotworów, na które najczęściej chorują i umie-
rają kobiety w Polsce. Mimo to wciąż za mało pań zgłasza się 
na badania profilaktyczne. Podstawowa diagnostyka jest pro-
sta, szybka do wykonania, bezbolesna. Nie wymaga od pacjent-
ki szczególnego przygotowania, a może uratować życie. Bada-
nia są refundowane przez NFZ i wykonywane praktycznie 
w każdej przychodni. Zachęcam, aby szczególnie w święto 
kobiet pomyśleć o swoim zdrowiu i zrobić prezent sobie bądź 
bliskiej koleżance. ◆

k o b i e c e  s p r a w yk o b i e c e  s p r a w y
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NASZ EKSPERT
dr Adam Górski, ginekolog z Kliniki INVICTA w Warszawie 

Dzień Kobiet  
to doskonały pretekst, 

by zrobić sobie komplet 
profilaktycznych badań. 

O tym, jakie to ważne, 
mówi dr Adam Górski, 

ginekolog.
/ ROZMAWIA Beata Kawecka
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DOPASUJ  BADANIA DO  WIEKU:

30+
•  Ogólne badanie ginekologiczne (profilaktyka raka narządu odnego)  

– co roku 
• Badanie cytologiczne – raz do roku 
• Samobadanie piersi – raz w miesiącu 
• USG piersi – raz do roku 
• Badanie krwi i moczu – raz do roku 
• Pomiar ciśnienia tętniczego i ogólne badanie u internisty – raz do roku 
• RTG klatki piersiowej – raz na pięć lat (w szczególności osoby palące) 

40+
•  Ogólne badanie ginekologiczne (profilaktyka raka narządu rodnego)  

– co roku 
• Mammografia (profilaktyka raka piersi) i USG piersi – raz na dwa lata 
• Samobadanie piersi – raz w miesiącu 
• EKG czyli elektrokardiogram – raz na trzy lata 
• RTG klatki piersiowej – raz na pięć lat (w szczególności osoby palące) 
• USG jamy brzusznej – co 3-5 lat 
• Wizyta u okulisty, badanie dna oka – raz do roku 
• Lipidogram (pomiar stężenia cholesterolu we krwi) – raz na dwa lata 
• Badanie hormonów tarczycy – jednokrotnie 
• Badanie krwi i moczu – raz do roku 

50+
•  Ogólne badanie ginekologiczne (profilaktyka raka narządu rodnego)  

– co roku 
• Mammografia (profilaktyka raka piersi) – raz na dwa lata 
• Samobadanie piersi – raz na miesiąc
• EKG czyli elektrokardiogram – raz do roku 
• RTG klatki piersiowej – raz na pięć lat 
• Badanie poziomu hormonów we krwi – raz do roku 
• Badanie poziomu hormonów tarczycy – raz na kilka lat 
• Badanie krwi i moczu – raz do roku 
• Badanie gęstości kości – raz na 10 lat 

60+
•  Ogólne badanie ginekologiczne (profilaktyka raka narządu rodnego)  

– co roku 
• Mammografia (profilaktyka raka piersi) – raz na dwa lata
• Samobadanie piersi – raz na miesiąc
• EKG czyli elektrokardiogram – raz do roku
• RTG klatki piersiowej – raz na pięć lat
• Kolonoskopia (po 60. roku życia rośnie ryzyko raka jelit) 
• Zalecana wizyta u laryngologa 
• Badanie poziomu hormonów tarczycy – raz na kilka lat 
• Badanie gęstości kości – raz na 10 lat  
• Badanie krwi i moczu – raz do roku 

DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOW YCH:
• Przegląd stomatologiczny – raz na pół roku 
• Wizyta u dermatologa, jeśli mamy znamiona

DO BADA Ń!
DO BADA Ń!
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Ć wiczenia, o jakich mówimy, możesz praktyko-
wać wszędzie: w klubie, na spacerze lub w ogro-
dzie. W pojedynkę lub w grupie. Ważne, żeby 
robić to regularnie, bo tylko systematyczność 
da rezultaty, jakich potrzebujesz.

W tym roku panuje bardzo przyjemny trend, który na 
pewno polubisz: ćwiczenia nie wiążą się z hektolitrami wyla-
nego potu, lecz są sposobem na zdrowe, odprężające i dają-
ce siłę spędzanie wolnego czasu. Dzięki nim zapanujesz nad 
stresem, zmęczeniem, przeciążeniami związanymi z pracą 
i obowiązkami domowymi, odegnasz negatywne myśli 
i zapewnisz sobie wewnętrzny spokój.  

By uzyskać najlepszy efekt, przeanalizuj swój plan dnia 
i tygodnia: ile śpisz, co jesz, jak długo pracujesz. Od razu 
zauważysz, co zaniedbujesz, a co zajmuje ci większość cza-
su. Ile poświęcasz go na relaks oraz jaki on jest – czy tylko 
drzemaniem na sofie przed telewizorem? Warto zastąpić je 
ćwiczeniami i medytacją.

JOGA
To liczący kilka tysięcy lat system ćwiczeń fizycznych (asa-
ny) i oddechowych (pranajama). Pozwala równomiernie roz-
wijać całe ciało, zwiększa zakres ruchu, sprawność i elastycz-
ność, poprawia kondycję, wzmacnia mięśnie i układ kostny, 
opóźniając zmiany związane z osteoporozą. Praktykowanie 
jogi sprawia, że poruszasz się lżej, szybciej, prostuje ci się 
sylwetka, co wzmacnia kręgosłup, przeciwdziałając dolegli-
wościom bólowym na różnych jego odcinkach. 

Celem jogi jest osiągnięcie równowagi i spokoju wewnętrz-
nego, co jest efektem niespiesznego i w pełnej koncentracji 
przyjmowania poszczególnych pozycji (asan). Jednak rów-
nolegle ten rodzaj ćwiczeń stanowi swoisty masaż narządów 
wewnętrznych, dzięki czemu ogólna kondycja ciała się popra-
wia, a wiele dolegliwości bólowych ustępuje. 

Prawidłowe oddychanie, którego również nauczysz się 
na zajęciach jogi, sprawia, że organizm jest lepiej dotleniony. 

Uważne podejście do ciała to jeden 
z tegorocznych trendów w fitnessie. 

Ćwiczenia to nie tylko sposób na kondycję 
fizyczną, lecz także ograniczenie 

codziennego stresu. Trening  
ma przede wszystkim regenerować.  

Poznaj sprawdzone techniki.
/ TEKST Alicja Milewska

b ą d ź m y  w  f o r m i eb ą d ź m y  w  f o r m i e
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Warto zainteresować się sawasaną, czyli techniką głębokiej 
relaksacji (często w pozycji leżącej), która pozwala zregene-
rować siły, zredukować stres i strach, a także odzyskać ener-
gię nawet w najtrudniejszych momentach życia. 

NASZA RADA: Jeśli zaczynasz przygodę z jogą i chcesz 
się nauczyć prawidłowej techniki, skorzystaj z kursu z instruk-
torem. Później możesz samodzielnie praktykować asany, 
ciesząc się dobrodziejstwami z nich płynącymi.

PILATES
Jest zbiorem ćwiczeń, które w założeniu miały służyć spor-
towcom w powrocie do sprawności po kontuzjach. Ich celem 
jest usprawnienie i rozciągnięcie wszystkich partii mięśni, 
a zarazem uzyskanie pełnego kontaktu ze swoim ciałem, co 
skutkuje poprawą kondycji fizycznej i psychicznej. Prawi-
dłowo wykonane ćwiczenia utrzymują w napięciu mięśnie 
brzucha, miednicy oraz palców, a zarazem pozwalają na roz-
luźnienie pozostałych części ciała. Poprawiają elastyczność 
i wzmacniają mięśnie, sprawiając, że stres i napięcie ustę-
pują, ciało się rozluźnia, co wyzwala energię. Pilates popra-
wia sylwetkę, równowagę i wydolność, także oddechową. 

Aktywizując i wzmacniając mięśnie całego ciała, ten rodzaj 
ćwiczeń sprawia też, że skóra się uelastycznia, tkanka tłusz-
czowa redukuje, a ewentualne problemy z kręgosłupem czy 
stawami są znacznie mniej dotkliwe. Szalenie ważny w pila-
tesie jest głęboki i świadomy oddech. 

NASZA RADA: Zacznij od treningu w grupie. Zorientuj 
się, czy w twojej okolicy prowadzone są zajęcia z pilatesu 
na basenie – to bardzo ciekawa opcja.

MEDYTACJA
Ta pochodząca ze Wschodu technika relaksacyjna ma coraz 
częstsze zastosowanie w tradycyjnej medycynie – wspoma-
ga leczenie farmakologiczne, przyspiesza rekonwalescencję, 
wzmacnia psychicznie i świetnie dotlenia, co zwiększa poten-
cjał regeneracyjny organizmu. 

Medytacja to nic innego jak sztuka skupienia uwagi 
na wybranym obrazie i głębokim oddechu. Skuteczna medy-
tacja nie musi trwać długo, można znaleźć na nią czas w cią-
gu dnia, w dowolnym miejscu. Wystarczy usiąść lub poło-
żyć się wygodnie, skupić na wdechach i wydechach, stopniowo 
rozluźniając poszczególne partie ciała i pozwalając na swo-
bodny przepływ myśli. 

Efekty regularnej medytacji są spektakularne. To nie tyl-
ko redukcja stresu, wzmocnienie odporności, ułatwienie 
zasypiania, lecz także obniżenie ciśnienia, eliminacja sta-
nów zapalnych w organizmie, a nawet opóźnienie procesów 
starzenia. Medytacja – jako forma mindfulness, czyli uważ-
ności –  pozwala wyciszyć się, uspokoić, oddalić napięcie 
i lęk, zyskać poczucie bezpieczeństwa. 

NASZA RADA: Zacznij od 3-4-minutowych ćwiczeń 
skupienia, wydłużając czas koncentracji o kolejne 2-3 minu-
ty dziennie i wsłuchując się w swoje ciało i umysł. ◆ 
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PO CO NAM
SZCZEPIENIA?

Czy rzeczywiście, tak jak mówi Rzecznik Praw Obywatelskich, przy-
padek śmiertelny z powodu odry jest tylko kwestią czasu?
Na świecie, w wielu krajach występuje znaczący wzrost zachorowań, 
wręcz epidemia odry. I niestety z tego powodu, a także wskutek powi-
kłań, występują zgony. W 2017 roku na świecie było ich aż 110 tysięcy, 
jak podaje WHO. Na szczęście w naszym kraju nie było jeszcze takie-
go przypadku i mam nadzieję, że się nie wydarzy. Choć trzeba pamię-
tać, że może.

Czy poza odrą i sezonowo grypą grozi nam znaczący wzrost zacho-
rowań także na inne choroby zakaźne? Jaka jest obecnie sytuacja epi-
demiologiczna w Polsce?
Drobnoustroje nie znają granic, więc pojawiają się wszędzie tam, gdzie 
jest to możliwe, a zwłaszcza tam gdzie są osoby podatne na infekcję. 
Wielu zachorowań możemy uniknąć, wykorzystując najlepszą jak dotąd 
możliwą ochronę – szczepienia. Niestety nie wszystkie choroby zakaź-
ne mogą być w ten sposób ograniczane, eliminowane, bo po prostu nie 
ma szczepionek zwalczających zachorowania. Wówczas pozostaje nam 
znajomość innych tzw. nieswoistych metod ochrony – przestrzeganie 
zasad higieny, stosowanie repelentów na owady przenoszące konkret-
ne choroby itp. Chociaż są to zasady bardzo uniwersalne, to nadal sku-
teczne i w wielu wypadkach jedyne, więc warto o nich pamiętać.

Dlaczego rodzice – przynajmniej niektórzy – nie szczepią dzieci? 
To zagadnienie jest dosyć obszerne, zwrócę uwagę na kilka rzeczy. 
Na pierwszym miejscu wskazałabym utratę zaufania do autorytetów, eks-
pertów. Z tym wiąże się poszukiwanie informacji, które znajdujemy 
w internecie. W odniesieniu do szczepień tzw. literatura internetowa jest 
bardzo bogata, a jednocześnie zawiera sprzeczne dane. 

Pojawia się więc pytanie: komu ufać? Internetowi, a może koleżance, 
która też czerpie stamtąd wiedzę. Jednoznacznie trzeba powiedzieć, że 
osobą, do której powinniśmy mieć zaufanie, jest nasz lekarz pierwszego 
kontaktu. To właśnie jemu powinniśmy powiedzieć o wątpliwościach 
związanych ze szczepieniami, porozmawiać, by móc z przekonaniem zde-
cydować. Ponadto obecnie jest wiele rzetelnych portali informacyjno-
-edukacyjnych w tym zakresie, np. strona Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, a także szczepienia.pzh.gov.pl czy 
zaszczepsiewiedza.pl. Warto stamtąd czerpać wiedzę.

Czy obowiązujący Program Szczepień Ochronnych jest zdaniem pani 
profesor kompletny?
Program Szczepień Ochronnych, a obecnie Narodowy Program Szcze-
pień Ochronnych, modyfikowany jest w oparciu o sytuację epidemio-
logiczną, badania naukowe, potrzeby społeczne i możliwości finanso-
we państwa. Jest to więc katalog otwarty, co daje możliwość wprowadzania 
zmian, np. rozszerzania go o nowe szczepionki. Jak choćby wprowa-
dzona w 2017 roku szczepionka przeciw pneumokokom oraz zastąpie-
nie w 2016 roku żywej szczepionki doustnej przeciw polio szczepionką 
domięśniową. Od 2019 roku druga dawka szczepionki przeciw odrze-
-śwince-różyczce zostala przeniesiona z dziesiątego na szósty rok życia 
dziecka. Kalendarz nie stoi w miejscu, choć czasami może się tak wyda-
wać. Zmiany, które mają być wprowadzone, są skrupulatnie 
analizowane. 

Czy ten zestaw jest skuteczny?
Odpowiedź jest pozytywna, tak – skuteczny. W przypadku wielu cho-
rób uzyskujemy tzw. indywidualną i zbiorową odporność, które są pod-
stawowymi wykładnikami skuteczności szczepień.  ◆

k ą c i k  r o d z i c ak ą c i k  r o d z i c a

Mamy rekordowy wzrost zachorowań na odrę. To skutek ruchu 
antyszczepionkowego?
Rok 2019 zamknęliśmy liczbą blisko 1500 przypadków wystąpienia 
odry. Była to najwyższa liczba od wielu lat. Złożyło się na to kilka 
przyczyn, warto podkreślić zwłaszcza dwie. 

Pierwsza to obserwowane od kilku lat stopniowe obniżanie stanu 
zaszczepienia dzieci, szczególnie na poziomie lokalnym, co także 
obserwujemy w danych ogólnokrajowych. Stan zaszczepienia obec-
nie kształtuje się na poziomie 93 proc., a najlepiej, byłoby gdybyśmy 
wrócili do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy było to >95 proc. Na obni-
żenia stanu zaszczepienia wpłynęły m.in. ruchy antyszczepionko-
we, które wzbudzają niepokój wśród rodziców, przekazują treści nie-
zgodne z aktualną wiedzą. 

Druga przyczyna wzrostu zachorowań na choroby zakaźne to obec-
ność obcokrajowców, i myślę głównie o obywatelach Ukrainy, którzy 
niezaszczepieni, zaczęli chorować podczas pobytu w naszym kraju.  

W 2018 r. ponad 43 tys. Polaków uchyliło 
się od szczepień. Tymczasem w 2019 roku 
zanotowano nieprawdopodobny przyrost 
chorób, w tym prawie 1500 przypadków 
odry. Czy grozi nam epidemia i dlaczego 
przestajemy się szczepić, pytamy  
prof. dr hab. Iwonę Paradowską- 
-Stankiewicz, konsultant krajową  
w dziedzinie epidemiologii.
/  ROZMAWIA Beata Kawecka
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NASZ EKSPERT
prof. nadzw. dr hab.  
Iwona Paradowska- 
-Stankiewicz, 
konsultant krajowy  
w dziedzinie 
epidemiologii,  
Zakład Epidemiologii  
Chorób Zakaźnych 
i Nadzoru NIZP-PZH
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Rodzice i dziadkowie chcą dla swoich dzieci i wnucząt jak najlepiej. Dać im dobry start, 
rozwinąć wszystkie talenty i cały potencjał. Ale co bardziej temu sprzyja:  
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PEŁNY GRAFIK: 
• Pozwala sprawdzić, które zdolności dziecka mają 
największą szansę przekształcić się w prawdziwą 
pasję.
• Umożliwia rozwój talentów z różnych kategorii: 
muzycznych, plastycznych, sportowych, tanecznych, 
językowych, kulinarnych.
• Może wesprzeć pewność siebie malca, pokazując 
mu, że ma wiele mocnych stron i kompetencji,  
w których jest naprawdę dobry.
• Pomaga dziecku nawiązać kontakty z rówieśnika-
mi, zbudować przyjaźnie, co jest szczególnie ważne 
w przypadku nieśmiałych i introwertycznych 
kilkulatków.
• Dla starszego dziecka jest sposobem na konstruk-
tywne zorganizowanie czasu wolnego – nie będzie 
spędzało godzin przed smartfonem/ tabletem/ 

komputerem/ telewizorem.
• Uczy wytrwałości, pokazuje, że zaangażowa-
nie i praca przekładają się na rozwijanie i dosko-
nalenie konkretnych umiejętności.
• W nadmiarze powoduje przeciążenie, zmęcze-

nie i frustrację, a w konsekwencji – nerwowość, 
stres i spadek motywacji.

CZAS WOLNY: 
• Nuda jest konieczna, by dziecko odpoczęło  
po zajęciach szkolnych, a także uporządkowało 
zdobyte informacje i emocje, których doświad-
czyło w ciągu dnia.
• Wyzwala kreatywność i pomysłowość, sprzyja 
poszukiwaniu nowych rozwiązań, rozwija 
wyobraźnię.
• Nicnierobienie uczy dziecko doświadczania 
otaczającego świata w sposób nieświadomy,  
a zarazem w pełnym skupieniu. Jest źródłem 
przyjemności z wykonywania czynności,  
np. układania klocków, rysowania, tańca, maj-
sterkowania, projektowania. Psychologia nazy-
wa to stanem flow, a więc swobodnego prze-
pływu myśli i uczuć.
• Daje dziecku szansę wyboru i decydowania 
o tym, co chce robić, jak spędza czas. Pobu-
dza je do podejmowania działania – zorga-
nizowania sobie wolnych chwil.
• Może sprawić problem dzieciom, które 
mają skłonność do uciekania w samot-
ność, izolacji, spadków nastroju.
• Czasem wymaga od opiekuna stymula-
cji: poddawania pomysłów i inspiracji.

CZAS 
WOLNY                         

PEŁNY 
GRAFIK?

 CZY 

Obserwuj swo-
je dziecko i nie zmu-
szaj go do robienia  

rzeczy, które nie spra-
wiają mu przyjemności 

i nie dają 
satysfakcji.





WIĘCEJ INFORMACJI NA:  
jakrzucicpalenie.pl

WŁAŚNIE RZUCIŁEŚ? 
Wejdź na: jakrzucicpalenie.pl/juz-nie-pale/
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STATYSTYCZNY PALACZ RZUCA NAŁÓG 12 RAZY. MAMY NADZIEJĘ, ŻE TOBIE 
WYSTARCZY RAZ. ŻYCZYMY CI WYTRWANIA W DOBRYM POSTANOWIENIU. 

SKORZYSTAJ Z NASZYCH PODPOWIEDZI I ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE NA SUKCES.

…RZUCENIE  
PA LENIA
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ZRÓB BILANS KORZYŚCI 

Na kartce wypisz wszystkie zalety życia bez tytoniu: mniej-
sze ryzyko nowotworów układu krążeniowego i oddecho-
wego, lepsze dotlenienie organizmu, większa radość z jedze-
nia, zdrowsze zęby, świeższy oddech, spore oszczędności 
w portfelu (palący Polak wydaje na papierosy średnio 
6000 zł rocznie), dłuższe życie. Opraw kartkę w ramkę 
i powieś w widocznym miejscu. To twoja motywacja.

PROWADŹ NOTATNIK

Zapisuj w nim sytuacje, w których najczęściej sięgasz po papie-
rosa, i emocje, jakie ci wtedy towarzyszą. Stres, smutek, zmę-
czenie, rozżalenie, odprężenie, nadmiar wolnego czasu lub pra-
cy? Dowiesz się, dlaczego palisz, co ci to daje, jak się wtedy 
czujesz. To twój osobisty mechanizm uzależnienia.

USTAL KONKRETNĄ DATĘ

By skutecznie rzucić nałóg, trzeba się do tego przygotować. 
Sporządź plan działania, stopniowo ograniczając liczbę wypa-
lanych papierosów. Nie rób zapasów, kupuj paczkę dopiero 
wtedy, gdy skończy się poprzednia. W dniu, w którym rozsta-
jesz się z nałogiem, unikaj stresu i miejsc, w których najczę-
ściej sięgasz po papierosa. Gdy czujesz nieprzepartą chęć 
zapalenia, staraj się oddalać ją w czasie.

POPROŚ O WSPARCIE

Rodzina, przyjaciele, koledzy z pracy powinni wiedzieć,  
że rzucasz palenie. Pomogą ci unikać sprzyjających się-
gnięciu pod papierosa sytuacji, wesprą w chwilach zwąt-
pienia. Poproś zaprzyjaźnionego farmaceutę o poradę, 
z jakich aptecznych preparatów warto skorzystać, żeby 
zmniejszyć dolegliwości związane z odstawieniem tytoniu. 
Dowiedz się, która przychodnia w twojej okolicy realizuje 
Program profilaktyki chorób odtytoniowych (więcej na  
pacjent.gov.pl w zakładce Programy profilaktyczne). 

ZNAJDŹ CZAS NA RELAKS

Walka z nałogiem jest stresująca. Każdy dzień bez papie-
rosa to twój sukces! Nagradzaj się często i doceniaj za każ-
de odniesione nad pokusą zwycięstwo. Relaksujący 
masaż, wyjście do kina czy na basen, szklanka świeżo 
wyciśniętego soku owocowego, pogawędka z przyjaciół-
ką, dzień w spa sprawią, że poczujesz się lepiej i nabie-
rzesz energii. Wiosenne dni sprzyjają też uprawianiu spor-
tów na świeżym powietrzu – może zaczniesz regularne 
spacery z kijkami albo wsiądziesz na rower?
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Po chłodach, wiatrach i mrozach twoja 
skóra potrzebuje zastrzyku energii  

i odży wczych składników. Zafunduj jej 
bogatą pielęgnację, by była gotowa  

na przy witanie wiosny.
/ TEKST Amelia Góralczyk

CIAŁO
Zacznij od oczyszczania. Pomogą kąpiele z użyciem soli 
i ziołowych naparów, np. szałwii, rozmarynu, lawendy, 
a także olejków, np. cytrynowego, różanego, paczulowe-
go. Dostaniesz je w aptece. Nie zapominaj o peelingu, któ-
ry sprawi, że wszystkie odżywcze składniki wchłoną się 
lepiej i skuteczniej zadziałają. 

Zaraz po detoksie kluczowe dla kondycji skóry jest jej 
regularne nawilżanie. Stosuj balsam, spray, piankę, mus 
albo olejek po kąpieli – wybierz ulubioną formułę i spo-
sób aplikacji. Dobre efekty daje używanie nawilżającego 
balsamu pod prysznic, bo pozostawia na skórze cienki 
film, przeciwdziałający utracie wilgoci. W kosmetykach 
szukaj mocznika, gliceryny, kwasu hialuronowego i mle-
kowego, koenzymu Q10 i organicznych olejków, np. arga-
nowego, jojoba lub migdałowego.

Kolejny element pozimowej pielęgnacji to ujędrnianie. 
Masuj skórę całego ciała przynajmniej raz dziennie, zawsze 
w kierunku serca. Skorzystaj z gąbki, rękawicy albo szczot-
ki do masażu. Jeśli borykasz się z cellulitem, sięgnij po żele 
i sera z kofeiną, L-karnityną, guaraną, wyciągiem z blusz-
czu. Dostępne są też masła, kremy i kompleksowe kura-
cje do stosowania na noc. 

Jeżeli twoim głównym problemem jest wiotkość skóry, 
rozważ zabiegi z zastosowaniem fal radiowych, ultra- 
dźwięków, drenaż limfatyczny albo taki wykonany bań-
ką chińską, a także krioterapię. Regularna pielęgnacja 
ujędrniająca to podstawa także wtedy, gdy planujesz na 
wiosnę dietę odchudzającą.

DIETA
Menu warto zmienić o tej porze roku także z innego powo-
du. Po zimie zwykle towarzyszy nam ociężałość, spadek 
energii, podatność na infekcje, co jest wynikiem jedze-
nia potraw bogatych w cukry i tłuszcze. Przekłada się 
to na pogorszenie kondycji skóry, włosów i paznokci, ale 
także na senność i zmęczenie. 

Dobrym pomysłem jest skorzystanie z konsultacji die-
tetyka lub kontrolna wizyta u lekarza POZ, który zleci 
badania krwi pod kątem stężenia kluczowych składni-
ków odżywczych, w tym witamin D i z grupy B, żelaza, 
magnezu, wapnia, selenu, potasu i innych. 

Wiosną warto wzmocnić układ odpornościowy, stosu-
jąc jadłospis bogaty w probiotyki – kiszonki, fermentowa-
ne przetwory mleczne, jak również kasze, obfitujące w żela-
zo i białko oraz soczyste kiełki i aromatyczne zioła. Dodaj 
je do lekkostrawnych sałatek (kilka inspirujących przepi-
sów znajdziesz na stronach 52-54), koktajli lub zup, połącz 
z eliminacją cukru i ograniczeniem tłuszczów pochodze-
nia zwierzęcego. Spowoduje to, że flora jelit odbuduje się 
i wzmocni, a w konsekwencji poczujesz się lekko i pełen 
energii. Warto rozważyć suplementację dobrymi jakościo-
wo preparatami z selenem, witaminami D, A, C i E, koen-
zymem Q10. A żeby nawilżyć organizm, miej zawsze pod 
ręką wodę i wypijaj jej 30 ml na każdy kilogram ciała.  ◆

p i ę k n e  c i a ł op i ę k n e  c i a ł o
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GOTOWA

Brak słońca, mniej ruchu na świeżym powietrzu, 
przesuszenie spowodowane działaniem ogrzewa-
nia, ekspozycja na niskie temperatury sprawiają, 
że cera traci blask, zdrowy koloryt, jędrność i odpo-
wiedni poziom nawilżenia. Bywa, że zimową porą 

przybywa nam kilogramów, co wpływa na słabsze odżywie-
nie tkanek największego organu naszego ciała – skóry. Czas 
przywrócić jej witalność. 

TWARZ
Codziennie sięgaj po krem i/lub serum nawilżające i odżyw-
cze. Konkretny skład dobieraj do wieku skóry. W domu apli-
kuj też, co 2-3 dni, maski dotleniające i detoksykujące,  
np. w tkaninie.

Dwa razy w tygodniu stosuj peeling enzymatyczny. Pre-
parat o dobrym składzie można kupić w aptece lub droge-
rii. W gabinetach kosmetycznych możesz skorzystać z peelin-
gów chemicznych, np. z retinolem. Takie zabiegi pobudzą 
produkcję kolagenu, ale nie stosuj ich przy dużym nasło-
necznieniu, a więc najpóźniej w marcu. 

To także ostatni moment na zabiegi z użyciem kwasów 
owocowych o wysokim stężeniu. Najlepiej taki zabieg wyko-
nać u kosmetologa – dobierze preparaty o bezpiecznym stę-
żeniu, które wywołają pożądany efekt: złuszczenia zrogo-
waciałej warstwy naskórka, wyrównania kolorytu, wygładzenia 
i dotlenienia. 

Warto skorzystać z zabiegów dotleniających i oczyszcza-
jących, np. takich z podaniem do skóry właściwej – poprzez 
mikronakłucia – koenzymu Q10, miksu witamin albo sil-
nie nawilżającego kwasu hialuronowego.



~

Ojcu zawdzięcza swój perfekcjonizm, matce – przekonanie, że jeśli naprawdę będzie  
w czymś dobra, zostanie doceniona. Trzydzieste urodziny przepłakała. Potem uświadomiła 
sobie, że to nie role i nagrody są najważniejsze, ale rodzina, harmonia wewnętrzna, spokój 

ducha, umiejętność delektowania się życiem, smakowania każdej jego chwili.  
/ TEKST Kornelia Barska

 →

W  wywiadach zawsze podkreśla, że aktorką zosta-
ła z przypadku. Szczerze opowiada o trudnych 
początkach w zawodzie, wątpliwościach, popeł-
nionych błędach, walce z depresją. – Mam wra-
żenie, że z roku na rok coraz bardziej akceptuję 

siebie. Czasem nawet zastanawiam się, czy przypadkiem się 
nie oszukuję, ale chyba nie, skoro jest mi ze sobą taką, jaka 
jestem, lepiej na świecie niż kiedyś. Nie jestem i wcale nie chcę 
być wolna od różnych tęsknot za tym, co było i nie wróci. Ale 
nie ma we mnie złości czy, nie daj Boże, goryczy – twierdzi.  

WIELOPOKOLENIOWA RODZINA
– Mój tato urodził się w Gowidlinie, mama też pochodzi  
z Kaszub, ale z okolic Kościerzyny. Z Kłobuczyna. Jestem 
więc stuprocentową Kaszubką. Co to znaczy? Kiedy się mówi 
o góralach, wiadomo, o co chodzi. Silni, zawsze dadzą sobie 
radę. Myślę, że z Kaszubami jest tak samo. Musieli być dziel-
ni, bronić swojej kultury, swojego języka – tłumaczy Danu-
ta Stenka. Jej ojciec, Stanisław, był elektromonterem; mat-
ka, Agata (z domu Hirsz), pracowała jako nauczycielka języka 
rosyjskiego w szkole podstawowej w Gowidlinie. Poznali się, 
gdy do wsi przyjechało kino objazdowe. Usiedli obok siebie 
na seansie „Zakazanych piosenek”. Po ślubie Stanisław wpro-
wadził się do służbowego mieszkania żony w budynku szko-
ły. W 1959 r. na świat przyszedł ich syn Eugeniusz, dwa lata 
później córka Danuta. W przeddzień jej narodzin w Gowi-
dlinie wybuchł pożar, który strawił wiele domów, w tym ten 
należący do rodziców Stanisława. – Po pożarze dziadkowie 
razem z pradziadkiem i wujkiem, najmłodszym bratem ojca, 
sprowadzili się do moich rodziców. Do jednego pokoju  
z kuchnią i pokoiku na strychu szkolnym. Żyliśmy tak trzy 
lata, dopóki rodzice nie skończyli budowy nowego domu  
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Danuta Stenka w najnowszej 
sesji zdjęciowej wygląda  

o dwadzieścia lat młodziej. 
Trampki? Dlaczego nie. Silna 

i pewna siebie kobieta może 
swobodnie łączyć style.

– wspomina aktorka. Rok po narodzinach córki Stanisław 
złamał kręgosłup, cudem nie wylądował na wózku. Miał 28 
lat, został rencistą, nigdy nie pogodził się z tym, że nie może 
sam utrzymać rodziny. Od swoich dzieci wymagał, żeby były 
zawsze i we wszystkim najlepsze. Zmarł w 2001 roku.

NIE PROBLEM, LECZ ATUT
Jej brat od przedszkolaka rozmawiał z kolegami po kaszub-
sku. Ona nie. Koleżanki mówiły do niej po polsku. Rodzice 
też, chociaż między sobą używali kaszubskiego. Rozumia-
ła ten język, ale sama go nie używała. Dopóki nie została 
zmuszona. W siódmej klasie na lekcji wychowania obywa-
telskiego nauczyciel kazał nauczyć się legendy Gowidlina  
w oryginale. – W naszej klasie były tylko dwie dziewczyny, 
które mówiły wyłącznie po polsku, moja koleżanka Mirka  
i ja. Obie wylądowałyśmy przy tablicy. Język stawał mi koł-
kiem w ustach, kaleczyłam słowa, a dzieciaki miały ubaw. 
Wtedy postanowiłam, że będę mówić po kaszubsku. Babcia 
była trenerką. Bawiła ją moja nieudolność, ale wkrótce mówi-
łyśmy już swobodnie. Dzisiaj, za każdym razem kiedy wra-
cam do Gowidlina, na ulicy czy w sklepie mówię jak wszy-
scy: „niech badze pochwalony”. I zawsze słyszę odpowiedź: 
„na wieczi wiekow” – zdradza Stenka. 

Zawsze lubiła się uczyć. W podstawówce była prymuską, 
w liceum w Kartuzach bywało różnie. Zamieszkała w inter-
nacie, odkryła życie towarzyskie. W pewnym momencie 
dopadł ją kompleks wsi. Nie wiedziała, jak się kupuje bilet 
na pociąg, co to jest rezerwacja miejsc. – Za każdym razem 
modliłam się, żeby się nie wydało. Żeby nikt się nie zorien-
tował, że nigdy nie byłam w kinie czy na basenie. Że nic 
nie wiem, nic nie umiem. Trochę trwało, zanim zrozumia-
łam, że Gowidlino nie jest problemem, lecz moim atutem. 

STUPROCENTOWA
K A S Z U B K A
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1ZADBAJ O HIGIENĘ SNU. Porządnie przewie-
trzona sypialnia, przygaszone światło, stała pora 
nocnego odpoczynku, wyłączenie telefonu  

i komputera to warunki dobrego jakościowo snu. 
Postaraj się oddalić złe myśli, wyeliminować stres, 
zrezygnować z pracy w godzinach wieczornych. 
Pomoże też zamiana ciężkostrawnej kolacji na lekką 
sałatkę, pożywną zupę czy koktajl. 

2ZAPARZ SOBIE ZIÓŁKA. Uspokajająco, relak-
sująco i nasennie działają szczególnie napary  
z melisy, lawendy, rumianku, kozłka lekarskiego  

i szyszek chmielu. Wypróbuj także organiczne mgiełki 
do pościeli o zapachu lawendy, rumianku, paczuli, 
miodu czy kadzidła. Ważne, by kupować je w aptece, 
bo to gwarancja bezpieczeństwa pochodzenia i składu 
preparatów. 

3WEŹ CIEPŁĄ KĄPIEL. Półtorej godziny przed 
snem zanurz się w ciepłej (40-42 st. C) wodzie. 
Kąpiel powinna być niezbyt długa, wówczas 

pobudza krążenie w dłoniach i stopach, co z kolei 
obniża ciepłotę reszty ciała, przygotowując je do snu, 
który jest bardziej komfortowy i lepszy. Takie wnioski 
zaprezentowali kilka miesięcy temu badacze z Univer-
sity of Texas w Austin (USA) na łamach pisma „Sleep 
Medicine Reviews”.
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Dotarło do mnie na początku drogi zawodowej, że moje 
dzieciństwo, wieś, moje korzenie, to wszystko, co mnie 
uwiera, jest również prawdą o mnie. Z tego się składam 
– przyznaje. 

UPARTA POLONISTKA
Nigdy nie zostałaby aktorką, gdyby nie upór polonistki  
z liceum, profesor Philipp. – Na lekcjach zazwyczaj wybiera-
ła mnie do czytania na głos wierszy, fragmentów powieści… 
Trochę mnie to wkurzało. Chodziłam do klasy matematycz-
no-fizycznej, język polski był idealną okazją, żeby sobie nad-
robić inne lekcje, a miejsce miałam strategiczne, w ostatniej 

ławce. W czwartej klasie zostałam wysłana na konkurs recy-
tatorski, zajęłam drugie miejsce – wspomina. 

Złożyła dokumenty do szkoły teatralnej we Wrocławiu, 
ale… nie pojechała na egzamin. Profesor Philipp wynalazła 
studium aktorskie w Gdańsku przy teatrze Wybrzeże,  
ale  zawieszono nabór. – Postanowiłam przez rok uczyć  
w szkole w Gowidlinie, a potem zdecyduję, co dalej – relacjo-
nuje. Gdy rozpoczął się rok szkolny, kuzyn przyjaciółki poka-
zał jej w gazecie informację, że studium wznawia nabór i cze-
ka na ludzi z Kaszub. – Pojechałam na egzamin. Weszłam do 
szkoły, usłyszałam rozmowy na korytarzu. Ludzie byli tacy 
swobodni, rozmawiali o teatrze, tyle wiedzieli… Poczułam 
się jak ostatni wsiun. Ale przeszłam do drugiego etapu. Przed 
kolejnymi egzaminami pojawiłam się w szkole wcześniej. Było 
pusto, tylko dwie dziewczyny szły za mną i rozmawiały. I nagle 
jedna z nich mówi: „Podobno najlepiej poszło dziewczynie  
z jakiegoś zadupia, takiej w bordowej marynarce”. Zdrętwia-
łam. Mówiły o mnie. Zdałam, przyjęli mnie. Co by było, gdy-
bym wtedy oblała? Nie spróbowałabym nigdy więcej. To wiem 
na pewno – szczerze wyznaje. 

ZA DWA LATA SZEŚĆDZIESIĄTKA 
W przeszłości wciąż towarzyszył jej lęk, który miał swoje źró-
dło w przekonaniu, że nie wszystko jest dane na zawsze,  
że pewnego dnia zostanie wypluta przez ten zawód na boczni-
cę. Nigdy natomiast nie miała problemu z przyznawaniem się 
do wieku. – Czy to ma znaczenie, co mi się wyświetla na licz-
niku? Najbardziej przeżyłam trzydziestkę. Jechałam do Teatru 
Dramatycznego, 10 października, w Warszawie czułam się 
obco. Niedawno przeniosłam się z Poznania, tam zostali mąż, 
przyjaciele. W drzwiach natknęłam się na Jurka Satanowskie-
go, który zapytał: „A ty co masz taką minę?!”. „Dzisiaj skoń-
czyłam 30 lat”, odpowiedziałam. Jurek złożył mi życzenia  
i powiedział: „Kobieto, wszystko, co najpiękniejsze, przed tobą”. 
I okazało się, że miał rację! Potem już czterdziestka, która  
w ogóle mnie nie obeszła, bo czułam pełen gaz pod nogą, pięć-
dziesiątka, która mnie rozśmieszyła, a za dwa lata będzie sześć-
dziesiątka, ta to już zupełnie z kosmosu – twierdzi Stenka.

POWRÓT DO POCZĄTKU
Chociaż otrzymuje mniej zawodowych propozycji, nie mar-
twi się tym. – Nie przeżywam, że inni są bardziej pożądani. 
Nie chciałabym kompletnie zostać bez pracy, bo kocham 
swój zawód. Zresztą cały czas coś robię. Mam też więcej wol-
nego czasu i wręcz się nim rozkoszuję. Chcę posiedzieć  
w domu, pójść wreszcie do teatru jako widz, pojechać dokądś 
z mężem. Nasze małżeństwo w pewnym sensie wróciło na 
początek naszej wspólnej drogi. Przez lata w naszym domu 
było gwarno. Mieszkaliśmy razem z teściami, którzy nieste-
ty już odeszli. Córki wyprowadziły się. Nagle zrobiło się 
pusto. Na początku czułam się dziwnie, jak w opuszczonej 
hali dworca, ale ten stan nie trwał długo. Teraz z mężem spę-
dzamy czas głównie we dwoje i jest świetnie – zdradza aktor-
ka. I tłumaczy: – Niczego nie chciałabym w swoim życiu 
zmieniać, nawet najtrudniejszych chwil, bo one przecież zło-
żyły się na to, kim jestem. Były takie sytuacje, kiedy życie 
powiedziało mi „sprawdzam”. I wtedy zdałam sobie sprawę 
z tego, czego długo nie wiedziałam – że jestem silna.  ◆ 
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4WYKORZYSTAJ AROMATERAPIĘ.  
Kup w aptece sprawdzone olejki eteryczne, 
korzystnie działające na system nerwowy: 

lawendowy, majerankowy, paczulowy, ylang-ylang, 
jaśminowy. Możesz dodawać odrobinę do kąpieli 
albo wykorzystać kominki zapachowe, by wprowa-
dzić się w relaksujący nastrój. Nie bierz na własną 
rękę środków nasennych czy uspokajających  
– mogą działać uzależniająco i otępiająco. Zawsze 
konsultuj takie decyzje z lekarzem lub farmaceutą. 

5SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA. Większość 
specjalistów uważa, że bezsenność to skutek 
psychicznych turbulencji: problemów,  

np. zawodowych, lęków, zmęczenia, napięcia, 
życiowych komplikacji. Poradzenie sobie z nimi 
często wymaga konsultacji specjalisty: psychologa 
lub psychiatry. Jeśli więc kłopoty z nocnym odpo-
czynkiem nie ustępują, rozważ terapię w poradni 
leczenia zaburzeń snu. Warto, bo przewlekła bez-
senność skutkuje m.in. spadkiem koncentracji  
i odporności, większym ryzykiem depresji i chorób 
naczyniowych.  

KŁOPOTY Z ZASYPIANIEM I ZABURZENIA SNU BYWAJĄ UCIĄŻLIWĄ 
PRZYPADŁOŚCIĄ. MAJĄ TEŻ WIELE NEGATYWNYCH SKUTKÓW ZDROWOTNYCH, 

KTÓRYCH NIE WARTO LEKCEWAŻYĆ. ZOBACZ, JAK SOBIE POMÓC.

…BEZSEN NOŚĆ

Danuta Stenka o…
…SOBIE: 

Mój mąż mówi, i to prawda, że mam ucho otwarte na oścież, 
słuch absolutny i genialną pamięć do wszelkich uwag krytycz-
nych. Mam dla nich w sobie specjalny apartament, pielęgnuję 

je. Natomiast pochwały, owszem, jak każdy człowiek, przyjmu-
ję z przyjemnością i… odstawiam „na półkę”. Ale to ma także 
swoją dobrą stronę, bo „woda sodowa” nie ma u mnie szans.

...ZAWODZIE: 
Aktorką zostałam z przypadku. Wpadłam w ten zawód jak 
śliwka w kompot, nieoczekiwanie dla siebie samej, dzięki 
ludziom, których spotkałam na swojej drodze. A teraz nie 

wyobrażam sobie siebie poza moim zawodem. 

…MĘŻU: 
Wiele nas łączy, ale też świetnie uzupełniamy się jako przeci-
wieństwa. Nieraz zdarzało się, że u mnie jakiś problem urastał 

do rangi tragedii, a Janusz go nawet nie zauważał, dla niego nie 
dorastał nawet do skali problemu. W kryzysowych sytuacjach, 

kiedy ja panikuję, on potrafi zachować spokój. 

…POPULARNOŚCI: 
Nie była agresywna, jej skutki nie wprowadzały destrukcji. 

Kiedy spotykam się z jej oznakami, są na ogół bardzo przyjemne, 
a w najgorszym wypadku zdarzają się zaledwie nietaktowne. 
Najczęściej ktoś podchodzi, przepraszając, że narusza moją 

prywatność i dziękując za jakąś rolę.  

…SZCZĘŚCIU: 
Na mnie spadły tony szczęścia. Mam tego pełną świadomość. 

Pracowałam w różnych teatrach w Polsce, poznałam mnóstwo 
fantastycznych aktorów, o których tak zwany świat nie słyszał. 

Kiedy przeniosłam się do Warszawy, nieraz, przyglądając się 
różnym karierom, myślałam: „Boże, gdyby tę propozycję dostała 
moja koleżanka, która tam została, pokazałaby, jaką można zro-
bić z tego rolę”. Ale nie pokazała, bo nikt jej nie dał takiej szansy. 

Dlatego tak bardzo doceniam wszystko, co mnie spotkało. 
Również potknięcia i porażki.
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Sumienny, zaangażowany, oddany pracownik to skarb. 
Potrafi zmotywować innych do działania, jest ukie-
runkowany na wynik, a przy okazji stale podnosi swoje 
kwalifikacje, nierzadko robiąc imponującą karierę. 
Trochę gorzej wygląda to z punktu widzenia rodziny, 

gdy „pracuś” dom traktuje jak hotel, najchętniej zresztą roz-
mawia o tym, jak ważne powierzono mu obowiązki i jak ceni 
sobie rozwój zawodowy, nie angażuje się w prace w domu, 
wychowanie dzieci ani zwyczajne rodzinne życie.

Problem zaczyna się wtedy, gdy zacierają się granice mię-
dzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Jeżeli spędzamy 
w pracy znacznie więcej czasu, niż wynika to z naszej funkcji, 
a każdy urlop albo choćby weekend wybija nas ze strefy kom-
fortu. Gdy złości nas rodzina, która wymaga od nas uwagi i iry-
tują wszelkie inne sprawy, niezwiązane z zawodem.

Z przytaczanego wyżej raportu wynika, że najbardziej zagro-
żeni pracoholizmem są: prowadzący własną działalność gospo-
darczą (16,9 proc. badanych), zatrudnieni w sektorze usług 
(13,7 proc.), kadra kierownicza i ludzie z wyższym wykształ-
ceniem (10,9 proc.), a także wykwalifikowani robotnicy 
(10,8 proc.). Zatraceniu się w wykonywanej pracy sprzyjają 
chęć zaspokojenia potrzeb materialnych, a także chęć pod-
niesienia życiowego standardu, potrzeba awansu, konieczność 
spłaty kredytu lub wyjścia z długów. 

CZY  MNIE  TO  DOTYCZY?
Jeżeli praca jest dla ciebie najważniejszą wartością w życiu, 
brakuje ci czasu dla rodziny i znajomych, na relaks czy regu-
larny sen, zaniedbujesz lub zupełnie zrezygnowałeś z zainte-
resowań i pasji – coś jest na rzeczy. Aż 66 proc. pracujących 
zarobkowo i mających oznaki uzależnienia od pracy przyzna-
ło, że bliskie im osoby twierdzą, że za dużo czasu przeznacza-
ją na pracę i z tego powodu robią im wyrzuty.  

Masz zadatki na pracoholika, jeśli spędzasz w pracy znacz-
nie więcej czasu, niż wymagają od ciebie obowiązki, odczu-
wasz stres, związany z tym, że ciągle jest coś do zrobienia, sta-
łą potrzebę rywalizacji ze współpracownikami, a przy tym 
rzadko radość czy satysfakcję z wykonanego zadania (w prze-
ciwieństwie do tzw. entuzjastów, którym praca daje frajdę). 

Objawami pracoholizmu są nieumiejętność mentalnego 
odcięcia się od spraw zawodowych w czasie wolnym, uciecz-
ka od kłopotów osobistych w pracę. Pracoholik nie widzi zależ-
ności między przepracowaniem a narastającymi problemami 
zdrowotnymi – przemęczeniem, zaburzeniami ciśnienia, bóla-
mi kręgosłupa, bezsennością, a nawet stanami lękowymi. Pra-
coholizm to silna potrzeba wykonywania pracy i myślenia 
o niej także wtedy, gdy nie jest to konieczne. Cierpią na tym 
inne sfery życia.  ◆

p i ę k n y  u m y s ł
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WARTO  PRZECZY TAĆ
Zajrzyj na portal uzaleznieniabehawioralne.pl, prowadzony 
przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia. W zakładce Pra-
coholizm znajdziesz publikacje, opinie ekspertów i wyniki  
badań na temat uzależnienia od pracy. Jeśli podejrzewasz,  
że problem może dotyczyć ciebie lub osoby bliskiej, poszukaj 
poradni leczenia uzależnień behawioralnych w twojej okolicy. 
Terapeuta pomoże w odzyskaniu cennej dla zdrowia psychicz-
nego równowagi między pracą a życiem osobistym  
(z ang. work-life balance). 

DUŻA GRUPA RYZYKA
Potwierdza to Raport Fundacji Centrum Badania Opinii Spo-
łecznej: „Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja 
czynników ryzyka i czynników chroniących hazardu i innych 
uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019”, opracowany 
pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Wynika z niego, 
że w 2019 roku blisko dla jednej dziesiątej Polaków powyżej 
15. roku życia (9,1 proc.) uzależnienie od pracy to rzeczywi-
sty problem, a w przypadku ponad dwóch trzecich (70,2 proc.) 
ankietowanych jest prawdopodobieństwo wystąpienia tego 
problemu. 

Najbardziej zagrożone są osoby w wieku 25-44 lata. Wśród 
respondentów rzeczywiste uzależnienie od pracy częściej 
stwierdza się u kobiet.

p i ę k n y  u m y s ł

Uwielbiasz swoją pracę?  
W porządku. Rzetelność  

i ambicja to wspaniałe cechy. 
Wiele z nas ocenia się lepiej, 

gdy odnosi zawodowe 
sukcesy, a o pracy może 

opowiadać godzinami. Jak 
zatem rozpoznać w sobie 
zadatki na pracoholika?

/ TEKST Alicja Kamińska

 Pracoholizm to silna potrzeba  
wykonywania pracy i myślenia o niej  

także wtedy, gdy nie jest to konieczne.  
Cierpią na tym inne sfery życia.

PRACA
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JAK NARKOTYK



Ale możemy w sobie otwartość na nowe wyrobić?
Oczywiście, każdy ma swój repertuar fascynacji. Obserwuję jednak czasem, 
jak pod wpływem mody ludzie próbują kolejnych rzeczy i szybko się znie-
chęcają, bo nie słuchają swojego serca, ale imperatywu wewnętrznego, któ-
ry nakazuje im robić coś, co jest modne, zgodne z pozycją zawodową czy 
wiekiem.

Czasem rodzice zaszczepiają nam swoje pasje. To dobrze?
Nie ma w tym nic złego, jeżeli dziecko połyka bakcyla i pasja rodzica auten-
tycznie staje się jego własną. Gorzej, jeśli kilku- czy kilkunastolatek zmu-
szany jest do robienia czegoś, co nie sprawia mu przyjemności albo do cze-
go nie ma predyspozycji. Fiksacja rodziców na realizacji własnych niespełnionych 
marzeń poprzez pchanie dzieci do jakichś aktywności często kończy się trau-
mami, czyli bardzo przykrymi, frustrującymi doświadczeniami, które znie-
chęcają w dorosłości do podejmowania osobistych życiowych pasji.

Czy osoby, które realizują pasje, są szczęśliwsze, zdrowsze psychicznie?
Jest to dobry sposób na radzenie sobie z problemami – coś, co kochamy robić, 
staje się w trudnych momentach odskocznią i psychicznym azylem. Często 
mówimy: „Gdyby nie moje bieganie po rozwodzie wpadłabym w depresję” 
albo „Pielęgnowanie ogrodu pozwoliło mi przetrwać żałobę po śmierci męża”. 
W świecie pełnym przykrości pasje ratują naszą stabilność psychiczną.

Są czymś stałym wobec licznych zmiennych?
Dlatego jako terapeuci często zachęcamy, by wrócić do porzuconych pasji lub 
je rozwijać, bo to remedium na życiowe trudności, np. choroby. Robienie przy-
jemnych rzeczy, także takich, które nie wymagają kontaktu z innymi ludź-
mi, może być źródłem ukojenia. Pasje dodają naszemu życiu kolorytu, a ponad-
to są obszarem, w którym realizujemy siebie, swoje osobiste potrzeby. 

A czy w kontekście zdrowotnym pasje są wartościowe?
W zaleceniach lekarskich dotyczących zdrowia mózgu pojawiają się zachę-
ty do poszukiwania hobby i rozwijania nowych umiejętności. Dzięki temu 
można utrzymać na dłużej bystrość umysłu. Jeżeli jedyną formą relaksu jest 
oglądanie telewizji lub w nawale obowiązków funkcjonujemy tylko na linii: 
praca – dom, nie pomagamy swojemu mózgowi. Natomiast ucząc się nowych 
rzeczy – np. sportu, gotowania, języka obcego – utrzymujemy go na dłużej 
w dobrej formie. 

Z wiekiem maleje nasza chęć oddawania się pasjom czy niekoniecznie?
Nie tyle wiek odgrywa tu rolę, co doświadczenia. Nie w każdym momencie 
życia mamy ochotę rozwijać i pielęgnować pasje. Potrzeba do tego choć odro-
biny mentalnych i emocjonalnych chęci oraz sił. 

Tracimy zapał wskutek zmęczenia, choroby, braku czasu. Ale nawet wte-
dy warto do zainteresowań stopniowo wracać. A jeśli wydaje się nam, że nie 
mamy pasji, zastanówmy się, co sprawiało nam frajdę i dawało satysfakcję 
10-20 lat wcześniej. Wielu z nas ma ukryte talenty – np. muzyczne, pisar-
skie, kulinarne, plastyczne, związane z majsterkowaniem. Ich odkrycie to 
nie tylko sposób na odstresowanie się, ale ogromny krok w kierunku zbu-
dowania poczucia własnej wartości. A to przecież bardzo ważne. ◆
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MIŁOŚĆ
DO 

ŻYCIA

Jedni mają pasje, a inni nie. Z czego to wynika? 
Ciekawość świata i potrzebę jego eksplorowania wynosimy z domu, naby-
wamy przez obserwację rodziców lub dziadków, którzy czymś się pasjono-
wali. Uczymy się otwartości, ale także aktywności i określonego sposobu 
spędzania czasu. Mamy naturalną potrzebę odkrywania i poznawania. 

Zamiłowanie do rutyny bywa skutkiem wychowania w kulcie ładu 
i porządku, a czasem tego, że nasze pomysły czy potrzeby były w dzieciń-
stwie ignorowane. Tak bywa w rodzinach, w których często słyszy się sło-
wa: „Najpierw szkoła, potem przyjemności”, „Ważne, żebyś miał dobre 
stopnie, a nie kopał piłkę”. Tego rodzaju hasła stają się naszym głosem 
wewnętrznym, który słyszymy zawsze, gdy pojawia się jakieś wyzwanie 
czy potrzeba zrobienia czegoś niestandardowego.

Z czego jeszcze może wynikać nasza zachowawcza postawa?
Choć rodzimy się z ciekawością świata, w procesie wychowania jest ona 
tłumiona. Chcąc ochronić dziecko, rodzice mówią: „Nie wchodź na scho-
dy, bo spadniesz”, „Nie dotykaj, bo się sparzysz”. Gdy jako dzieci słyszy-
my regularnie takie stopujące słowa, w dorosłym życiu mamy obawy przed 
sięgnięciem po to, co nieznane. 

♥

Hobby, zainteresowania, fascynacje, koniki – sprawiają, 
że życie jest barwniejsze, szczęśliwsze i zdrowsze.  

Słowem: lepsze. O tym, jakie konkretnie korzyści  
płyną z posiadania pasji, mówi Katarzyna Kucewicz,  

psycholog i psychoterapeuta. 
/ ROZMAWIA Alicja Kamińska
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NASZ EKSPERT
Katarzyna Kucewicz  
psycholog, pedagog, 

psychoterapeutka, ośrodek Inner 
Garden, www.kasiakucewicz.pl



DLA KOGO

R ozdzielność jest przeciwieństwem małżeńskiej 
wspólnoty majątkowej. Ta ostatnia, zgodnie  
z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, powstaje 
automatycznie po zawarciu związku małżeńskie-
go. Wówczas wszystko, co wnieśliśmy do związku, 

i wszystko, co w trakcie jego trwania nabędziemy, staje się 
własnością naszą i współmałżonka. Jeśli natomiast chcemy 
zachować odrębność tego, co posiadamy lub posiądziemy, 
musimy zdecydować się na formalną intercyzę. Wtedy każ-
dy z małżonków zachowuje prawo do majątku. Mogą to być:
• dochody: z umowy o pracę lub prowadzonej działalności
• dochody z majątku, np. wynajmu
• nieruchomości, np. działka, dom, mieszkanie

• oszczędności, środki zgromadzone na rachunkach typu ofe
• ruchomości, np. auto
• majątek odziedziczony
• wygrane w loteriach czy konkursach. 

UWAGA: Jeśli w trakcie małżeństwa otrzymasz darowi-
znę, zapis lub spadek, wchodzą one w twój tzw. majątek oso-
bisty, chyba że darczyńca lub osoba, po której dziedziczyłeś, 
zaznaczyli, że majątek wchodzi do wspólnoty majątkowej.

Rozdzielność dotyczy także zaciągniętych po jej ustano-
wieniu zobowiązań finansowych, np. długów, pożyczek, 
kredytów etc. Małżonek odpowiada za nie samodzielnie, 
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Wielu przyszłych małżonków decyduje się podpisać 
przed ślubem intercyzę. Jednak to rozwiązanie  

nie tylko dla młodych. Ma wiele zalet.
/ TEKST Edyta Ratajczak
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druga strona nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialno-
ści, gdy zajdzie konieczność uregulowania obciążeń. 

JAK USTALIĆ ROZDZIELNOŚĆ
Do ustalenia odrębności majątkowej w sposób umowny 
potrzebna jest wola obojga małżonków. Oznacza to, że dwie 
osoby podpisują akt rozdzielności majątkowej w obecno-
ści notariusza. Intercyza obowiązuje od momentu określo-
nego w dokumencie. W przypadku umowy przedmałżeń-
skiej – od chwili zawarcia małżeństwa, w przypadku umowy 
podpisanej w trakcie związku – od momentu podpisania 
aktu. Taksa notarialna za intercyzę wynosi maksymalnie 
400 zł plus vat. 

Może się zdarzyć, że dokument chce podpisać jedna ze 
stron, ponieważ jest niezadowolona z wkładu, jaki współ-
małżonek wnosi do majątku wspólnego, albo uznaje, że nie 
wykazuje on odpowiedniego zaangażowania w rozwój gospo-
darstwa domowego. Wtedy można udać się wydziału cywil-
nego sądu rejonowego i złożyć pozew o ustanowienie roz-
dzielności majątkowej. Jako podstawę należy podać art. 52 
par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W pozwie wymie-
nia się powody, dla których chce się oddzielić materialnie od 
współmałżonka. Należy też wnieść w biurze podawczym 
sądu opłatę w wysokości 200 zł. 

UWAGA: Rozdzielność nie oznacza, że mąż i żona nie 
mogą nic razem kupić. Jednak wtedy każde z nich staje się 
współwłaścicielem danej rzeczy, np. telewizora czy samo-
chodu, nie jest to ich własność wspólna.   

DLA KOGO TO ROZWIĄZANIE?
Intercyza jest szczególnie korzystna, gdy:
① obie strony prowadzą działalność gospodarczą i nie chcą 
wzajemnie obciążać się ewentualnymi niepowodzeniami;
② jedna lub obie ze stron mają znaczny majątek i chcą się 
zabezpieczyć na okoliczność podziału majątku przy rozpa-
dzie małżeństwa;
③ jedna ze stron chce zabezpieczyć się przed negatywnymi 
konsekwencjami finansowych decyzji (inwestycji, długów, 
zakupów) współmałżonka, przed jego niegospodarnością.

UWAGA: Jeżeli ktoś do dnia ślubu miał znaczny majątek, 
po ślubie nie staje się on automatycznie majątkiem drugiej 
strony, a po rozwodzie nie podlega podziałowi. Zatem okre-
ślenia „wyjść bogato za mąż” albo „bogato się ożenić” w Pol-
sce nie mają sensu. Tylko w przypadku śmierci „bogatego” 
współmałżonka druga strona się „bogaci”.  ◆ 

Intercyza nie działa wstecz. Natomiast 
wspólność majątkową można poszerzać  

lub zawężać w trakcie związku.



G eograficznie Ponidzie to region w Świętokrzy-
skiem, położony – jak sama nazwa wskazuje 
– w dolinie rzeki Nidy, między Chęcinami 
a Nowym Korczynem, ale do jego ważnych ośrod-
ków turystycznych należą także Wiślica, Piń-

czów, Busko-Zdrój i Solec-Zdrój, Pacanów czy Jędrzejów. 
Nie sposób nie wspomnieć o parkach krajobrazowych, 

bogatych w geologiczne i krajobrazowe atrakcje, Skarbcu 
Świętokrzyskim, czyli liczącym 500 km turystycznym szla-
ku zabytków architektury drewnianej i średniowiecznej 
(trzydzieści obiektów), a także wąskotorowej Ciuchci Expres 
Ponidzie. Warto wybrać się w te okolice zwłaszcza wiosen-
ną porą.  

PIĘKNO   NATURY
Właśnie wtedy, gdy wzgórza i pola pokrywają się soczystą 
zielenią, dając odpoczynek oczom, warto zaplanowć kilka 
kilkudniowych wypraw w te okolice. Jeden weekend nie 
wystarczy, by dobrze poznać ponidziański klimat i głębo-

należą m.in. szyplin jedwabisty, sierpik różnolistny, dzie-
więćsił popłocholistny, gęsiówka uszkowata, sesleria błotna,  
rezeda mała, stulisz miotłowy, ostnice: Jana i włosowata czy 
len włochaty. Warto zobaczyć unikalne pionowe (sięgające 
3,5 metra) kryształowe skały gipsowe w charakterystycznym 
kształcie tzw. jaskółczych ogonów.

Najlepiej skorzystać ze ścieżek dydaktycznych po rezer-
watach „Skorocice”. „Skowronno”, a także na trasie „Bogu-
cice – Grabowiec – Gacki – Krzyżanowice” oraz po Nowym 
Korczynie. To ostatnie miasteczko warto odwiedzić ze wzglę-
du na gotycki klasztor Franciszkanów oraz źródełko bł. Kin-
gi, któremu przypisuje się właściwości lecznicze. Godny pole-
cenia jest także gotycki kościół we wsi Chotel Czerwony, 
korzeniami sięgającej XIII wieku, przez którą biegnie szlak 
turystyczny z Pińczowa do Wiślicy.

Warto dodać, że historycznie Nadnidziański Park Krajo-
brazowy to miejsce, gdzie w IX wieku powstało państwo 
Wiślan, z jego stolicą Wiślicą. To miasto – słynące zwłasz-
cza bazyliką kolegiacką Narodzenia Najświętszej Marii Pan-
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ko odetchnąć tutejszym powietrzem. Region ten zaprasza 
do niespiesznego odkrywania. 

Już samo ukształtowanie Niecki Nidziańskiej zachwyca 
– zwłaszcza gdy za punkt obserwacyjny obierzemy wznie-
sienie – na przykład to, na którym położone jest datowa-
ne na VII-X wiek grodzisko Stradów, wzgórze św. Anny  
w Pińczowie czy Okrąglicę, górującą nad rezerwatem 
„Skowronno”. 

Na Ponidziu znajdziemy bowiem kilkanaście rezerwatów 
i trzy duże parki krajobrazowe, w których podziwiać moż-
na gipsowe i wapienne skały, lessowe wąwozy, a także wyjąt-
kową faunę i f lorę. Warto odwiedzić kolejno każdy z par-
ków, by delektować się nie tylko bogactwem ich natury, lecz 
także położonymi na ich terenie zabytkami kultury. 

NADNIDZIAŃSKI   PARK  KRAJOBRAZOW Y
Urzeka meandrami i starorzeczami Nidy, będąc zarazem 
siedliskiem ptactwa wodno-błotnego. Jak informują prze-
wodniki, do najcenniejszych gatunków miejscowej f lory 

 →



ny z 1350, ufundowaną przez Kazimierza Wielkiego, w któ-
rej podziemiach znajdują się pozostałości romańskich świątyń, 
a także domem Jana długosza z 1460 roku – może być dobrym 
punktem wypadowym do zwiedzania okolic. 

Z kolei Pińczów to miejscowość bogata w zabytki kultu-
ry renesansowej: protestanckiej (klasztor reformatów), żydow-
skiej (synagoga), sakralnej (kaplica św. Anny) i mieszczań-
skiej (kamienna fontanna).

SZANIECKI   PARK   KRAJOBRAZOW Y
Na jego terenie znajdują się m.in. Busko-Zdrój, Solec-Zdrój 
czy wspomniany Pińczów. Do dóbr naturalnych parku nale-
żą wapienne i gipsowe wzgórza (m.in. w okolicach Szańca, 
Sędziejowic, Stawian), rzadka roślinność ciepłolubna i tor-
fowiskowa, a także wody mineralne i solankowe. Tych ostat-
nich spróbować można chociażby w Busku-Zdroju, o któ-

PONIDZIE  WIOSENNE,
Nie tylko miłośnicy poezji śpiewanej w wykonaniu Wolnej Grupy Bukowina pokochają 

tę urokliwą krainę. Nazywane polską Toskanią, Ponidzie urzeka zapierającymi dech  
w piersiach widokami, licznymi zabytkami i atrakcjami dla całej rodziny. 

/ TEKST Katarzyna Janicka

d o b r y  k i e r u n e k

PONIDZIE LENIWE…

POLSKA TOSKANIA

Urzekające zielenią wzgórza 
i doliny Ponidzia zapraszają 

do relaksu i niespiesznych 
wędrówek pieszych lub 

rowerowych. 

STRADÓW
Na północ od 
zabytkowego 
modrzewiowego 
kościoła znajduje 
się wzgórze 
z grodziskiem 
Stradów.  

PIŃCZÓW
Przypuszcza się, że projektantem manierystycznej kaplicy 
św. Anny (1600-1603 r.), położonej na wzgórzu klasztornym, był 
Santi Gucci, jeden z najsłynniejszych ówczesnych architektów. 
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rym pisaliśmy już na łamach „Sezonu na Zdrowie” w kontekście 
leczenia uzdrowiskowego.

W rezerwacie „Owczary” spotkamy słonolubną roślin-
ność, m.in. sitowiec nadmorski, mannicę odstającą, łobodę 
oszczepowatą i nostrzyk ząbkowany. Dla chętnych przygo-
towano ścieżkę edukacyjną „Szaniec – Kurzejów – Wymy-
słów – Zwierzyniec”. Na jej trasie podziwiać można grodzi-
ska i pradziejowe kopce, m.in. w Stawianach, Gartatowicach, 
Skotnikach Małych. Takie wsie jak Młyny czy Szaniec, poza 
architekturą sakralną, cieszą oczy regionalną zabudową.

KOZUBOWSKI   PARK  KRAJOBRAZOW Y
Tutejsze lasy, doliny i wąwozy lessowe zapraszają do odprę-
żających wędrówek. W ich trakcie podziwiać można cenne 
gatunki roślin, m.in. szałwię łąkową, oman wąskolistny, 
wisienkę stepową, storczyka purpurowego, len włochaty czy 
obuwik pospolity. Godne polecenia są rezerwaty „Polana 
Polichno” i „Wroni Dół” – w tym pierwszym spotkać moż-
na m.in. chrząszcza jelonka rogacza. 

Charakterystyczne dla Ponidzia ślady architektury sakral-
nej i dworskiej zobaczymy również, przemierzając Kozu-
bowski Park Krajobrazowy, m.in. w Michałowie, Pełczy-
skach i Probołowicach. Właśnie na terenie tego parku znajduje 
się także wspomniane wyżej wczesnośredniowieczne gro-
dzisko Stradów – można zwiedzić je, korzystając ze ścieżki 
„Stradów pradziejowy i wczesnośredniowieczny”. 

BAJKOW Y   ŚWIAT
Kto chce na siedząco podelektować się ponidziańskim kra-
jobrazem, niech uda się do Jędrzejowa. Ta położona 38 km 
od Kielc miejscowość poza tym, że słynie z XII-wiecznego 
archiopactwa cystersów (miejsca kultu bł. Wincentego 
Kadłubka) oraz unikatowego rokokowego drewnianego 
kościoła św. Szczepana, jest także punktem startowym 
104-kilometrowej trasy kolejki widokowej do Pińczowa 
(przed przyjazdem warto upewnić się, że sezon został otwar-

DOLINA NIDY/ PACANÓW
Malownicze meandry Nidy są bardzo gościnne dla miłośników 
kajakarstwa. Brzegi rzeki są niskie, co sprzyja bezpiecznemu 
uprawianiu tego rodzinnego sportu.  
→ Do Europejskiego Centrum Bajki warto wybrać się na cały dzień.

ty, tym bardziej że następuje zmiana operatora – więcej  
na ciuchcia.eu). W trakcie przejazdu organizowany jest 
godzinny odpoczynek przy ognisku, a sam wąskotorowy 
szlak to prawdziwe Ponidzie w pigułce.

Obowiązkowym punktem na mapie regionalnych atrak-
cji jest również Pacanów i tutejsze Europejskie Centrum Baj-
ki. Spędzić tu można długie godziny, podziwiając ekspona-
ty, ekspozycje multimedialne, biorąc udział w pokazach, 
grach, animacjach i zabawach. W marcu Centrum Bajki  
czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach 9-16, a od 
kwietnia do października – cały tydzień od 9 do 17. Z począt-
kiem maja odbywa się tu Baśniowa Majówka, a w czerwcu 
trzydniowy międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej 
(szczegóły organizacyjne na stronie centrumbajki.pl). ◆ 

SOBKÓW
Wzniesiony w drugiej połowie XVI w. zamek 
Sobkowskich został w XVIII w. przebudowany 
w klasycystyczny pałac. Dziś w odnowionym Zamku 
Rycerskim można przenocować i coś zjeść. 
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Diety roślinne to silny trend dietetyczny w 2020 roku. Dlacze-
go bezmięsne menu jest tak popularne?
Wybór takiej diety podyktowany jest względami zdrowotnymi, 
ale coraz częściej też ekologicznymi. Koszty, jakie ponosi środo-
wisko, aby człowiek mógł uzyskać produkt odzwierzęcy, są dużo 
wyższe niż wytworzenia produktów roślinnych. Masowa hodow-
la zwierząt prowadzi do degradacji gleb, zanieczyszczenia powie-
trza, nadmiernego zużycia wody, zaniku naturalnej bioróżno-

czerwonego i jego przetworów, bo mają działanie kancerogenne. Już 100 g takie-
go mięsa jedzonego codziennie zwiększa ryzyko nowotworu jelita grubego  
o 70 proc. Dlatego jeśli lubimy mięso, zalecam umiar. Bezpieczniej też dla zdro-
wia jest wzbogacić dzienny jadłospis o produkty strączkowe, kasze, orzechy, warzy-
wa i owoce. Wówczas niedobory składników odżywczych nam nie grożą. 

Czy rośliny mogą nam dostarczyć wszystkich niezbędnych elementów? 
Academy of Nutrition and Dietetics (największa amerykańska organizacja sku-
piająca profesjonalnych dietetyków) w swoim orzeczeniu z 2016 roku uznała 
odpowiednio zbilansowane menu roślinne, w tym wegańskie, za bezpieczne na 
każdym etapie życia człowieka. Po wielu analizach i badaniach stwierdzono, że 
jest to dieta zapewniająca wystarczające ilości składników odżywczych i może 
mieć pozytywny wpływ na zdrowie. Podkreślono jednak, że w przypadku die-
ty stricte wegańskiej należy zwrócić szczególną uwagę na suplementację wita-
min B12 i D3 oraz omega-3. Taki sposób odżywiania wymaga też dużej czujno-
ści, zaangażowania w przygotowanie i planowanie posiłków oraz dobrze 
zbilansowanej i urozmaiconej diety.  

O czym jeszcze warto w tym kontekście pamiętać?
Przede wszystkim o różnorodności. Należy dostarczać codziennie produk-
tów z wielu grup, mamy dziś naprawdę duży wybór. Pamiętajmy o witami-
nie C, która zwiększa przyswajanie żelaza z produktów roślinnych. Starajmy 
się samemu przygotowywać świeże, zbilansowane posiłki i ograniczyć żyw-
ność przetworzoną.

Czy pod tymi warunkami wegetarianizm to dieta dla każdego? 
W świetle dotychczasowych badań – jeżeli jest zbilansowana i wsparta suple-
mentacją – to dieta z rekomendacją dla wszystkich. Sprzyja zdrowiu, pomaga 
w leczeniu i profilaktyce wielu schorzeń jak: otyłość, cukrzyca, nadciśnienie 
czy dna moczanowa. Dieta roślinna wiąże się z niższym spożyciem choleste-
rolu, tłuszczów nasyconych, za to z większym spożyciem warzyw, roślin strącz-
kowych, owoców, orzechów i błonnika pokarmowego zawartego w produktach 
zbożowych. Taki styl życia wpływa na obniżenie ryzyka chorób układu krąże-
nia, niektórych nowotworów. Trzeba jednak pamiętać, że dieta roślinna może 
być kłopotliwa i niewskazana dla osób z problemami żołądkowymi, w zespo-
le jelita drażliwego czy innych zaburzeniach jelitowych.  

Dość popularną dietą jest fleksitarianizm. 
To polączenie reguł diety wegetariańskiej, która kładzie nacisk na spożycie 
produktów roślinnych, ze sporadycznym dodatkiem ryb lub kurczaka. Głów-
nym celem jest zwiększenie roślinnego źródła białka: roślin strączkowych, 
orzechów, kasz czy tofu. Mogą pojawiać się też jaja i produkty mleczne – 
jako źródło pełnowartościowego białka i wapnia. Zaleca się też ogranicze-
nie cukru i soli.

Czy niezależnie od wieku można zmienić dietę na bezmięsną? 
Taka zmiana jest możliwa i często potrzebna ze względów zdrowotnych w każ-
dym wieku. Osobom dojrzałym nie zalecałabym na pewno przejścia z dnia 
na dzień na dietę stricte wegańską, ale zaczęła od wspomnianego fleksitaria-
nizmu. U osób starszych z kolei zmiana diety wymaga większej uważności 
i czujności ze względu na różnego rodzaju schorzenia, szczególnie układu 
pokarmowego, dlatego przed decyzją o zmianie diety dobrze jest skonsulto-
wać się z lekarzem i dietetykiem.  ◆

RE
KL

AM
A

j e d z m y  m ą d r z e

51 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 202050 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2020

Nie wszyscy chcą i mogą całkowicie ograniczyć  
produkty odzwierzęce. Warto zacząć  

od małych kroków, aby się nie zniechęcić. 

WEGE
ALE Z GŁOWĄ

rodności i coraz bardziej odczuwalnych dla wszystkich zmian 
klimatu. Ponadto, menu na bazie roślin przestaje się kojarzyć 
z jedzeniem mało wartościowym albo niesmacznym. Serwowa-
ne przez wegańskie knajpy ciekawe potrawy – choćby wegebur-
gery na bazie komosy ryżowej, ciecierzycy z dodatkiem bura-
ków czy batatów – podbiły podniebienie niejednego „mięsożercy”. 
Coraz więcej blogów kulinarnych o tej tematyce pomaga w uroz-
maicaniu i zbilansowaniu codziennego jadłospisu. 

Faktycznie mięso nam szkodzi?
Szkodzi zawsze nadmiar. Mięso jest dobrym źródłem pełno-
wartościowego białka – zawiera komplet aminokwasów egzo-
gennych, witamin z grupy B, w tym witaminy B12, dobrze przy-
swajalnego żelaza oraz cynku. Powinno się pojawiać na naszym 
talerzu przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Szczególnie poleca-
ne jest mięso białe: z indyka lub kurczak, najlepiej z bezpieczne-
go źródła, a jeszcze lepszą opcją są ryby bogate nie tylko w dobre 
jakościowo białko, lecz także niezbędne kwasy tłuszczowe ome-
ga-3. Coraz więcej badań sugeruje jednak, aby unikać mięsa 



NASZ EKSPERT
Ewa Sypnik-Pogorzelska, dietetyk,  

specjalista ds. żywienia, www.dietosfera.pl
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Coraz więcej osób rezygnuje z mięsa. Czy faktycznie jest szkodliwe?  
Czy w każdym wieku można zostać wegetarianinem? Jak zmienić dietę  

na zdrowszą, podpowiada Ewa Sypnik-Pogorzelska, dietetyk.
/ ROZMAWIA Anita Błażejczyk



W przeciwieństwie do surówki sałatka to samodzielne danie. 
Świetnie smakuje na śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolację. 
Wystarczy odpowiednio  dobrać składniki.

NA ŚNIADANIE:  
Z JAJKIEM  

I KIEŁKAMI
 • duża garść roszponki • garść 

rukoli • 4 rzodkiewki • 2 plasterki 
czerwonej cebuli • 2 przepiórcze 

jajka (lub jedno kurze)  • garść 
ulubionych kiełków • 2 łyżki 

pestek dyni  
DRESSING: • łyżka soku z cytryny 
• 2 łyżki oliwy • 1/2 łyżeczki miodu 
• łyżeczka musztardy • sól i pieprz

Ugotuj jajka na twardo, 
wystudź. Sałaty opłucz i osusz, 

korzystając z wirówki. Ułóż 
na dnie miseczki.  Na liściach 
układaj pozostałe składniki: 

obrane i pokrojone na ćwiartki 
jajka, pokrojone w plasterki 

rzodkiewki oraz cebulę, 
następnie kiełki i pestki dyni.  

W słoiczku lub szklance zmieszaj 
składniki dressingu. Polej 

nim sałatkę. Zjedz z kromką 
pełnoziarnistego pieczywa.
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SAŁATKĘ 
NA II  ŚNIADANIE:  Z MAKARONEM  

I GRILLOWANYMI WARZY WAMI
• 100 g pełnoziarnistego makaronu penne  • 1/2 bakłażana 

• 1/2 cukinii • żółta papryka • kilka pomidorków koktajlowych 
 • 50 g ulubionego sera koziego lub typu feta   

• 3 łyżki oliwy • 2 ząbki czosnku   
• sól i pieprz • kilka listków świeżej bazylii

Bakłażana pokrój na grubsze plastry, posól, odstaw na kilka 
minut, po czym opłucz i wysusz. Cukinie umyj i pokrój  

na plasterki. Paprykę umyj, oczyść z gniazd nasiennych, pokrój 
w paski. Pomidorki umyj i osusz. Wszystkie warzywa ułóż  

na blasze, wyłożonej papierem do pieczenia, skrop łyżką oliwy, 
posól i popieprz, piecz przez 20 minut w 180 st. C.  

W tym czasie ugotuj makaron według instrukcji  
na opakowaniu. Odcedź. Na patelni rozgrzej oliwę,  

wrzuć na nią przeciśnięty przez praskę czosnek, smaż przez 
chwilę. Dorzuć makaron, wymieszaj, odstaw z ognia.  

Połącz makaron z grillowanymi warzywami, wymieszaj,  
posyp pokruszonym serem i zieleniną. 

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

NA KOLACJĘ:  
Z OWOCAMI MORZA

• 1/2 główki sałaty rzymskiej • kilka krewetek tygrysich  
• kilka pomidorków koktajlowych • 1/2 minibagietki  

• 50 g sera typu grana padano  
• sól i czerwony pieprz • łyżka soku z cytryny 

DRESSING: • 3 łyżki oliwy  • ząbek czosnku  
• 3 fileciki anchovies  • łyżka startego sera  

typu grana padano • sól i pieprz 

Zacznij od zgrillowania krewetek. Możesz je też usmażyć 
na patelni z niewielką ilością oliwy – wystarczy po 3 minuty 

z każdej strony. Zdejmij z patelni, skrop sokiem z cytryny  
i posyp świeżo zmielonym czerwonym pieprzem. Na tej 

samej patelni zgrilluj pokrojoną w kostkę bagietkę. Opłucz 
i osusz salatę, porwij ją na kawałki i ułóż na dnie miseczki. 
Umyte pomidorki koktajlowe pokrój na połówki i dorzuć  
do sałaty. Dodaj krewetki i grzanki. Przygotuj dressing, 

miksując wszystkie składniki na gładko (gdyby był za gęsty, 
możesz dodać jeszcze odrobinę oliwy). Polej dressingiem 

sałatkę, a następnie posyp ją startym serem. 

NA OBIAD:  
Z KURCZAKIEM  

I CIECIORKĄ
• 100 g piersi kurczaka  

• 1/2 szklanki cieciorki z puszki • średni burak 
• 1/2 batata • garść rukoli • 2 łyżki oliwy  
• łyżka soku z cytryny • sól i pieprz cayenne 

DRESSING: • łyżeczka octu winnego • łyżka oliwy 
• łyżeczka musztardy • sól i pieprz

Buraka i batata umyj, osusz i ułóż na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia (buraka możesz 

owinąć w folię aluminiową, by nie wyciekł sok). 
Piecz przez 1/2 godziny w 200 st. C. Ostudź 

i pokrój w grubszą kostkę. Wrzuć do miseczki 
i polej sokiem z cytryny, by się zamarynowały. 

W tym czasie kurczaka opłucz, osusz, lekko posól 
i upiecz na patelni grillowej. Po ostudzeniu porwij 

na kawałki. W miseczce lub głębszym talerzu 
ułóż umytą i usoszoną rukolę, na niej odsączoną 

z zalewy cieciorkę, upieczone warzywa,  
kurczaka. Przygotuj dressing i polej nim sałatkę. 

Oprósz całość świeżo zmielonym pieprzem.
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k r z y ż ó w k a /jolkak u l t u r a / do czytania, oglądania i słuchania 
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• ruchome połączenie okna z futryną • popularny garaż auta • kość czaszki, w której osadzone są zęby• marka wody mineralnej  
• jedynka lub dwójka w uzębieniu • łagodzony syropem • efekt dźwiękowy skurczów przepony • urzędowy wykaz medykamentów  
• Wojciech, aktor z filmu „Ziemia obiecana” • w nim rodzi się szczęściarz • zaczątek procesu spalania • opiekun muzealnych zbiorów  
• rodzaj makaronu lub rodaczka • antonim tyłu • doskonale zna budowę ludzkiego organizmu • górna część zęba znajdująca się ponad 
dziąsłem • sztuczny pomost naczyniowy • malaria, choroba przenoszona przez komary widliszki • tamowany opaską uciskową • nagłe, 
gwałtowne przesilenie się choroby • wzrostu - podawany przy niedoczynności przysadki • leczy schorzenia narządów moczowych  
• plamka na ciele, piętno • ciepły, miękki pantofel domowy • karciana sytuacja bez wyjścia • dzielnica Warszawy, na zachodnim brzegu 
miasta • śluzowa może ulec zapaleniu • zmora na czole młodzika • dzieci tej ulicy opisał Rybakow • jej prognozę podaje synoptyk  
• fioletowy ślad po uderzeniu • ludzki organizm • sąsiedztwo, teren wokół nas • opatrunek na krwawiącą ranę • do noszenia wody 
• ma skłonności do uszczypliwości, drwin

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

WPISYWANYCH HASEŁ. WYTĘŻ UMYSŁ I BAW SIĘ DOBRZE!
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Historia tajnych służb 
w byłych krajach 

socjalistycznych w latach 
1945-1989. Wiele uwagi 

autor poświęcił NRD, 
ponieważ pod koniec lat 50. 

został aresztowany przez 
wschodnioniemiecką tajną 

policję i spędził kilka tygodni 
w enerdowskim więzieniu, 
przesłuchiwany przez Stasi. 

Wydawnictwo Bellona

Sławomir Koper
Polscy szpiedzy 2
Działają skutecznie  

i niestandardowo, są geniuszami 
kamuflażu, niepozornymi 
samotnikami, zdrajcami  

i patriotami. Historia dowiodła, 
że polscy szpiedzy to światowa 

elita tajnych służb. Wśród 
sylwetek agentów nie zabrakło 
tak zwanych nielegałów, czyli 
oficerów wykorzystujących 
cudze tożsamości. Pokazani 

zostali szpiedzy z czasów 
drugiej Rzeczpospolitej, wojny 

oraz epoki PRL.       

Wydawnictwo Bellona


Czas powrotów i pożegnań 

Co łączy film „Nie czas umieraćˮ z koncertami Celine Dion w Polsce? Obydwa kulturalne 
wydarzenia nadchodzącej wiosny to powroty. Daniel Craig po pięciu latach znów wypowie,  
jeśli wierzyć aktorowi – po raz ostatni – słynną kwestię: „Nazywam się Bond. James Bondˮ, 

natomiast kanadyjska piosenkarka pojawi się w naszym kraju po dwunastu latach od swojego 
pierwszego (i jedynego) występu na krakowskich Błoniach w czerwcu 2008 roku. 

W YSTAWA

Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce 
Tych, którzy wybiorą się na krakowski koncert Celine Dion, 
zachęcamy do odwiedzenia Muzeum Narodowego, gdzie w Gmachu 
Głównym do 26 lipca można oglądać wyjątkową wystawę. „Cud 
światła. Witraże średniowieczne w Polsce” to szansa zobaczenia 
eksponatów z kolekcji muzealnych i prywatnych oraz z kościołów  
i klasztorów. Wśród nich znalazły się dzieła malarstwa tablicowego, 
hafty, złotnictwo, rysunki i projekty przeszkleń. Co istotne, wielu 
dotąd nie prezentowano publiczności.  

Muzeum Narodowe Kraków

FOTO:  MATERIAŁY PRASOWE (5)

W YDARZENIE MUZYCZNE

Celine Dion 
Jej nazwisko od ponad 35 lat zapełnia hale koncertowe. Sprzedała 
ponad 250 milionów albumów, zdobyła najbardziej prestiżowe 
nagrody, w tym aż siedem Grammy. Jest jedną z największych 
współczesnych gwiazd muzyki pop. Do Polski przyjedzie w ramach 
trasy „Courage World Tour”, podczas której promuje piosenki  
z wydanej w listopadzie 2019 roku płyty „Courage”. Oprócz 
nowych ballad zaśpiewa także swoje największe hity, w tym  
„My Heart Will Go On” – piosenkę skomponowaną do filmu 
„Titanic”, która przyniosła jej w 1997 roku drugiego Oscara.   

23 maja – Atlas Arena Łódź; 25 maja – Tauron Arena Kraków

KINOW Y  HIT

Nie czas umierać
Dwudzieste piąte spotkanie z najsłynniejszym agentem  
Jej Królewskiej Mości już zapisało się w historii kina z kilku 
powodów. Dwa najważniejsze: to piąty (po „Casino Royale”, 
„Quantum of Solace”, „Skyfall” i „Spectre”) występ Daniela Craiga 
w roli Jamesa Bonda, a piosenkę „No Time to Die” zaśpiewa 
18-letnia Billie Eilish – najmłodsza w gronie gwiazd, które dostąpiły 
zaszczytu wykonania tytułowego utworu do filmu z cyklu. 
Z jakim zadaniem zmierzy się agent 007? Na prośbę Feliksa Leitera 
(Jeffrey Wright), przyjaciela z CIA, weźmie udział w misji odbicia 
porwanego naukowca. Trop prowadzi do Safina (Rami Malek), 
który dysponuje niezwykle niebezpieczną technologią.  

Premiera: 3 kwietnia



f e l i e t o n / Martyna Rozesłaniec
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D O B R E  M I E J S C E

NA ZIEMI
Gdyby szczęście trwało wiecznie, 

nie nazy wałoby się szczęściem.

Obejrzałam ostatnio serial „Dobre Miejsce” z zało-
żeniem, że będzie to kolejny całkiem śmieszny 
sitcom. Dwudziestominutowe odcinki, zabawna 
formuła – idealny na wieczór po męczącym dniu 
w pracy. Na jednym z portali internetowych 

możemy znaleźć zdawkowy opis serialu: „Eleanor po śmier-
ci trafia do Dobrego Miejsca, przeznaczonego dla szlachet-
nych osób. Orientuje się, że nastąpiła pomyłka.” Serial 
zakłada, że po śmierci trafiamy do Dobrego lub Złego Miej-
sca. Na ten temat powstało już wiele filmów, książek czy 
obrazów. I nie zawsze przedstawiały charakterystyczne dla 
naszej kultury piekło i niebo. Spodziewałam się więc, 
że będzie to serial pomyłek, który co pewien czas skłoni 
mnie do uśmiechu. Nie sądziłam jednak, że zmusi mnie 
do… myślenia.

W świecie przedstawionym w „Dobrym Miejscu” ludzie 
za życia otrzymują punkty dodatnie lub ujemne za swoje 
uczynki. Na początku pomyślałam, że to całkiem ciekawe, 
że może to dobry sposób na motywację, żeby być lepszym. 
W codziennym życiu stosujemy przecież system nagród i kar. 

Jeśli ustąpię komuś miejsca w tramwaju, to zdobędę kilka 
punktów, a jeżeli wpłacę kilka złotych miesięcznie na cele 
charytatywne, to na pewno przeskoczę o kilka miejsc w ran-
kingu. De facto dzisiejszy świat składa się ze sztywnych 
ram. W szkole zdobywamy punkty, maturę piszemy pod 
klucz, by zdobyć jak najwięcej… punktów. W pracy stara-
my się realizować dobrze zadania, licząc na awans czy pod-
wyżkę. O pewnych rzeczach nie mówimy, bo nie wypada 

– jeszcze stracilibyśmy kilka punktów i szansę na wieczne 
życie w krainie szczęśliwości.

W kolejnych odcinkach serialu okazało się, że jedna z boha-
terek przez całe życie pomagała innym, ale nie trafiła 
do Dobrego Miejsca. Dlaczego? Problemem okazała się wła-
śnie motywacja. Tahani prowadziła działalność charytatyw-
ną, żeby zaimponować rodzicom i pokazać, że jest lepsza 
od swojej uzdolnionej siostry. Dopiero po śmierci zrozumia-
ła, że dobry uczynek, jest takim tylko wtedy, gdy robimy go 
bezinteresownie. I czas na kolejne przemyślenie: wadą każ-
dego „systemu punktacji” jest sama jego świadomość. Zna-
jąc klucz, za wszelką cenę staramy się spełnić określone 
wymagania. A to może być zgubne. Bo nawet jeśli myślimy 
inaczej, niż „powinniśmy”, nie oznacza jeszcze, że myślimy 
źle. System punktowy nie uwzględnia wszystkich wariantów, 
tylko te najbardziej powszechne.

Motywacją do dobrego życia nie może być chęć trafienia 
do Dobrego Miejsca, bo takie może przecież nie istnieć lub 
wyglądać zupełnie inaczej, niż się spodziewaliśmy. Dlacze-
go naszym dobrym miejscem nie miałaby być Ziemia? War-
to skupić się na tym, co mamy na co dzień. Dbać o relacje 
międzyludzkie, o naturę, która nas otacza. Żeby to zrobić, 
wystarczy przerzucić motywację z tego, co będzie, na to, 
co jest. Bo „szczęście nie jest stacją, do której przyjeżdżasz, 
lecz sposobem podróżowania".

A tak poza wszystkim innym – „Dobre Miejsce” to dobry 
serial. ◆




