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pół żartem pół serio, zastanawiali się, ile po
lockdownie urodzi się dzieci, a ile będzie rozwodów.
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że życie wielu z nas w ostatnich miesiącach zmieniło się diametralnie. Tym, którzy przeżyli rozstanie,
polecam wywiad z psycholog Joanną Godecką.
COVID-19 ograniczył nasze budżety, spowodował,
że dużo więcej czasu spędzamy w domach, z rodziną. Szukamy oszczędności, niektórzy są zmuszeni
do szukania pracy. W tym numerze podpowiadamy,
jak zrobić dobre CV i „sprzedać” się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podajemy domowe sposoby
na ekosprzątanie i na silne mięśnie brzucha. Oprócz
tego, jak zwykle, zachęcamy do dbania o zdrowie.
Nie tylko to fizyczne, lecz także psychiczne.
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Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D, Fervex Junior (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego Skład: Fervex, Fervex D, Fervex o smaku malinowym: paracetamol
500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg; Fervex Junior: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów
grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat (Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D); u dzieci powyżej 6 lat (Fervex Junior); Fervex D może być stosowany przez chorych na
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FERPM/12/2019 data oprac. lipiec 2019
Podmiot odpowiedzialny: UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Francja

Przed uyciem zapoznaj si z ulotk, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczce dziaa
niepodanych i dawkowanie oraz informacje dotyczce stosowania produktu leczniczego, bd skonsultuj
si z lekarzem lub farmaceut, gdy kady lek niewaciwie stosowany zagraa Twojemu yciu lub zdrowiu
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Zaproszenie na wystawę

57	
K RZYŻÓWKA
Zezwala się na cytowanie treści magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło
cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane
w magazynie Sezon na Zdrowie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty promocyjne obowiązują na warunkach w nich
wskazanych, w szczególności wyłącznie w okresie trwania promocji lub do wyczerpania asortymentu.
Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy.
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w a ż ne roz mow y

JAK MĄDRZE

SZUK AĆ
PR ACY

Praca to nie jest coś, co leży na ulicy i wystarczy się po nią schylić
– mówi Aleksandra Ślifirska, personal branding konsultant.
/ ROZMAWIA Justyna Król

✑

Czyli powinnam zacząć od…
…refleksji. Rozpisać swoje zawodowe życie, przebytą ścieżkę zawodową i edukacyjną, szkolenia oraz kursy. Warto
wypisać swoje sukcesy na kartce i przypomnieć wszystko,
co nam się udało, z czego jesteśmy dumni. Dla wielu osób jest
to trudne zadanie, bo zajmowali się swoją pracą, a nie rejestrowaniem jej efektów. Ale właśnie ich świadomość i umiejętność opowiadania o tym wzmacnia poczucie własnej
wartości.
Na co szczególnie warto zwrócić uwagę?
Dobrze jest przeanalizować i określić wartości i styl pracy
z innymi ludźmi oraz najbardziej satysfakcjonujące i rozwojowe momenty w poprzednich pracach. Trzeba znać swoje mocne strony, a także obszary, które wymagają poprawy.
To pierwszy krok, kolejnym jest spojrzenie na poszczególne
elementy z lotu ptaka, wybranie tych, które są atrakcyjne
dla potencjalnych pracodawców, a przede wszystkim ważne z punktu widzenia firmy, w której staramy się o pracę
– to jest świadomy personal branding. Z doświadczenia
wiem, że dla ludzi o niższym poczuciu własnej wartości jest
to bardzo trudne. Ale to można wyćwiczyć.

Co powinno znaleźć się w dobrym CV, a czego zdecydowanie nie należy w nim umieszczać?
Ważne jest, aby wiedzieć, co chce się robić, w jakich procesach uczestniczyć, jakie wnosić wartości, ale i mieć świadomość, w jakich zespołach dobrze się nam pracuje. Praca
to nie jest coś, co leży na ulicy i wystarczy się po nią schylić. Nawet jeżeli w wielu branżach tak było do tej pory, epidemia koronawirusa zmieniła tę perspektywę.
Stworzenie klasycznego CV, a następnie umieszczenie
go na portalu dla profesjonalistów nie wystarczy. Potrzebny
jest przemyślany dokument, po lekturze którego potencjalny
pracodawca będzie znał ofertę naszych wartości. We współczesnym świecie właśnie tym konkurujemy, poza doświadczeniem oczywiście. I to właśnie te elementy przede wszystkim
powinny się w CV znaleźć, wszystkie pozostałe są zbędne.
To nie jest łatwe zadanie.
Dlatego warto dokładnie ten etap przeanalizować. Dać sobie
kilka dni na przemyślenie: co takiego zrobiłem ekstra
w poprzednich miejscach pracy? Kto o tym wie? Kto to potwierdzi, poleci mnie, zarekomenduje? Co z tego, że mój zespół
osiągał rewelacyjne wyniki sprzedaży, skoro nikt o tym nie
wie, więc nie ma impulsu, aby mnie zaprosić na rozmowę.
Zadbajmy o to, by CV szło w synergii z naszą osobistą
komunikacją. Co do samego dokumentu i tego, jak on powinien rezonować z oczekiwaniami działów HR – warto poradzić się ekspertów, podstawowe elementy: bio, doświadczenie, osiągnięcia.
Mam już CV. Jaki jest kolejny krok? Rozsyłamy go do
wszystkich potencjalnie zainteresowanych pracodawców?
Ogłaszamy w mediach społecznościowych, że jesteśmy
„do wzięcia"? Dzwonimy do znajomych?
→
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FOTO: ADOBE STOCK, KRZYSZTOF JENDRZOK

Właśnie zostałam zwolniona. Pierwsza myśl: muszę jak
najszybciej znaleźć jakieś zajęcie… Czy pośpiech jest moim
sprzymierzeńcem?
Informacja o zwolnieniu z pracy, niespodziewana i nagła,
zawsze jest trudnym doświadczeniem. Stres, który temu
towarzyszy, może powodować chwilowy paraliż i wycofanie, albo chęć jak najszybszego działania. Obie reakcje
są naturalne. Jednak szukanie pracy jest jak układanie puzzli. I mówię to jako ktoś, kto nie znosi układać i niespecjalnie jest cierpliwy.

Stworzenie klasycznego CV
nie wystarczy. Potrzebny jest
przemyślany dokument,
po lekturze którego
potencjalny pracodawca będzie
znał ofertę naszych wartości.
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Trzeba być przygotowanym
do konieczności zmiany pracy
na każdym etapie swojej kariery.

OSTRY WZROK

NASZ EKSPERT

A co robić, gdy mimo starań od miesięcy nie możemy znaleźć pracy? Co by Pani sugerowała?
Kontakty osobiste z szefami firm, które nas interesują, pokazanie im, że rozumiemy ich biznes i mamy pomysł, jak wesprzeć organizację w rozwoju. Specjalistom polecam kontakt
z menedżerami działów czy departamentów. Ważne jest, aby
być przygotowanym do konieczności zmiany pracy, na każdym etapie swojej kariery. Menedżerów, którzy planują wyjść
z firmy, w której są od lat, bo chcą, aby ich potencjał mogli
wykorzystywać liderzy innych organizacji, zawsze zachęcam: prowadź komunikację z rynkiem PRZED zmianą zawodową i rób to w sposób przemyślany i strategiczny. To rada,
która może dotyczyć każdego. I nigdy nie jest za późno, aby
rozpocząć taką komunikację.

WIEK, PRACA PRZY KOMPUTERZE, ZŁA DIETA, BRAK RUCHU
– TO WSZYSTKO POWODUJE, ŻE OCZY SŁABNĄ.
JAK WZMOCNIĆ WIDZENIE I POPRAWIĆ JEGO KOMFORT?

Czy zawodowy zakręt to dobry moment, żeby pomyśleć
o zmianie zawodu lub branży?
Oczywiście! Obecna sytuacja w naturalny sposób wymusiła
na nas konieczność wyjścia ze strefy komfortu. W sieci możemy przeczytać historie wielu osób, których osobisty kryzys,
także ten związany ze zmianą pracy, skłonił do zmiany zawodu i rozpoczęcia robienia tego, o czym marzyli od dawna.
Zdarza się, że mimo wieloletniego doświadczenia mamy
problem ze wskazaniem swoich zawodowych mocnych
stron. Jak się do tego zabrać?
Szukając pracy, w której możemy mieć mądrego przełożonego. Mając takiego, wiemy, w czym jesteśmy świetni, a co
warto poprawić. Tyle i aż tyle, prawda?
Narzędziem wspierającym są także profesjonalne testy
diagnozujące naturalne predyspozycje. Jedne z najpopularniejszych to Test Gallupa, który pomaga odkryć talenty.
FRIS, który ułatwia określenie stylu myślenia i działania.
Reiss Motivation Profile bada, gdzie ukrywa się nasza motywacja. Natomiast DiSC pomoże nam lepiej zrozumieć sposób naszego zachowania i jego wpływ na komunikację.
Ale to szef jest kluczowy, żaden test go nie zastąpi. A jeśli ma
cechy mentora, to już w ogóle wygraliśmy, więc takich mądrych
przełożonych wszystkim życzę. Ludzie pracują w firmach, ale
przede wszystkim z ludźmi. Co z tego, że trafimy we wspaniałe miejsce, skoro będzie nami zarządzać idiota? ◆

6 / WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2020

1

CODZIENNY SPACER – naczynia krwionośne
oczu źle znoszą niedotlenienie. Powodują je:
klimatyzacja, przebywanie w pomieszczeniach,
a nawet noszenie soczewek kontaktowych. Stąd
problemy z ciśnieniem śródgałkowym, zaczerwienienie, pieczenie, łzawienie lub przeciwnie – nadmierna
suchość. Regularna dostawa tlenu, najlepiej połączona z dawką ruchu, zachowa oczy w formie na dłużej.

2

FOTO: ADOBE STOCK (2)

Kiedy już mamy profesjonalne CV, warto przenieść jego
zawartość do portalu LinkedIn. Nie zapomnając o podkreśleniu swoich atutów. Nagłówek powinien być krótki i treściwy, tak aby jednym spojrzeniem określił to, w czym jesteśmy ekspertami. Warto, aby znalazły się w nim tzw. słowa
kluczowe. Swoje doświadczenie zawodowe dobrze jest uzupełnić o dokładny opis obowiązków i osiąganych wyników
na każdym stanowisku pracy. To prawdziwa kopalnia wiedzy dla rekruterów.
Warto pochwalić się nagrodami czy wyróżnieniami, gromadzić i pozyskać rekomendacje. Profil LinkedIn ma możliwość publikowania opinii o nas. Potencjalni pracodawcy
będą je czytać. Dlatego dobrze jest dzielić się wiedzą i doświadczeniem, komentując posty osób i artykuły eksperckie z naszego obszaru zainteresowań – tym zdobywa się zainteresowanie. Telefon do znajomych? Na pewno nie zaszkodzi.

❍

Aleksandra Ślifirska
personal branding konsultant, szefowa agencji konsultingowej
KOBOLD. Zajmuje się komunikacją zmian w organizacjach,
a także personal branding liderów i menedżerów

KOLOROWA DIETA – wolne rodniki to cisi
zabójcy plamki żółtej, dlatego menu bogate
w przeciwutleniacze wspiera ostrość wzroku.
Witamina C, luteina i zeaksantyna, glutation, cynk
i kwasy omega to składniki odżywcze, o których
podaż warto zadbać szczególnie. Pierwsze trzy znajdziesz w owocach i warzywach, zwłaszcza żółtych
i pomarańczowych, glutationu szukaj w szpinaku,
awokado, kurkumie czy brokułach, cynku w orzechach, wątróbce, jajach, kaszach, zaś kwasów omega
– w tłustych rybach czy oleju lnianym. Możesz też
skorzystać z suplementów.

3

OCHRONA PRZED SŁOŃCEM – promieniowanie UV odpowiada za degenerację plamki żółtej
i siatkówki, rozwój zaćmy i uszkodzenia rogówki.
Radykalnie przyspiesza starzenie się narządu wzroku.
Dlatego zawsze chroń oczy okularami z filtrem, noś kapelusz lub czapkę z daszkiem, unikaj patrzenia w słońce.

4

BHP – nasze oczy nie są ewolucyjnie przystosowane do długiego wpatrywania się w ekran komputera czy telefonu. Co pół godziny rób więc przerwę i patrz w dal, by rozluźnić mięśnie odpowiadające
za akomodację oka, czyli regulację ostrości. Jeśli czujesz
suchość oczu, sięgnij po apteczne preparaty w kroplach,
np. zawierające kwas hialuronowy.

5

ODPOCZYWAJ! – stres i brak snu bardzo szkodzą
oczom, powodując przykurcze naczyń krwionośnych, niedotlenienie, zmęczenie. Za to medytacje, relaksacja, ale także codzienna gimnastyka
oczu – choćby ruchy góra-dół, prawo-lewo – pomagają
utrzymać mięśnie gałek ocznych w dobrej kondycji.
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praw a pac jent a

TELEMEDYCYNA
Jest pomocna i wygodna
nie tylko w czasie pandemii.
Zobacz, na czym polega
i co możesz dzięki niej zyskać.
T E L E M E DYC Y N A
– zdalne diagnozowanie
i leczenie, ale także
udzielanie porad. Lekarz
łączy się z tobą online
lub telefonicznie.
Jest to tak samo ważna
wizyta jak stacjonarna.

BĘDĄ CI POTRZEBNE:
• telefon – do konsultacji telefonicznej
• komputer, tablet lub komórka z dostępem
do internetu – do wideokonsultacji
• aplikacja mobilna lub program do spotkań,
np. zoom, które wskaże przychodnia

PRZED WIZYTĄ:
• zwykle wypełniasz kwestionariusz na stronie
internetowej placówki medycznej (przychodni,
gabinetu) albo odpowiadasz na pytania konsultanta medycznego
• warto przygotować i przesłać lekarzowi lub
poradni mailem lub telefonem (w formie zdjęć)
aktualną dokumentację medyczną

• przygotuj listę przyjmowanych leków
• lekarz lub konsultant może ci wysłać link
do połączenia (wizyty) online

PODCZAS WIZYTY:
• rozmawiasz ze specjalistą, opisujesz
lub pokazujesz objawy
• lekarz stawia diagnozę lub kieruje cię
na dalsze konsultacje
• otrzymujesz e-receptę, którą zobaczysz
i zrealizujesz, jeśli masz aktywne Internetowe
Konto Pacjenta

BEZPŁATNE TELEPORADY
Ministerstwo Zdrowia uruchomiło platformę
www.pacjent.gov.pl/teleporada. Po wejściu
w zakładkę e-wizyta wypełnij formularz i umów
się na teleporadę. Dzwonić można także na bezpłatną infolinię NFZ: 800 190 590
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FOTO: ADOBE STOCK (3)

1. chcesz bezpiecznie uzyskać poradę lekarską,
zwłaszcza gdy masz niepokojące objawy
2. leczysz się przewlekle i musisz skonsultować
się ze specjalistą bez stawiania się w poradni
3. masz problemy z chodzeniem a mieszkasz
daleko od szpitala czy przychodni
4. potrzebujesz konsultacji konkretnego
specjalisty z innego miasta lub kraju

WA Ż N E D L A C I E B I E !

SPRAWDZI SIĘ, GDY:

• choroby neurodegeneracyjne, jak choroba Alzheimera, obniżenie
funkcji poznawczych.

JAKIE DAWKI?

– Profilaktyczne dawkowanie witaminy D zależy od wieku, masy ciała i nasłonecznienia. W populacji ogólnej profilaktyczne dawkowanie
witaminy D powinno być dostosowane do stężenia 25(OH)D we krwi
– zaznacza Małgorzata Pomykała. – W grupach ryzyka i w przypadku
potwierdzonych niedoborów dawki witaminy D muszą być zależne
od jej stężenia we krwi, wieku, z uwzględnieniem stosowanych leków,
masy ciała i charakterystyki choroby – dodaje.
I tak, zalecana dawka dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia to 600-1000 UI
na dobę, dla zdrowych dorosłych – 800-2000 UI na dobę od października
do marca albo przez cały rok, jeśli synteza skórna jest niewystarczająca.
Seniorzy w wieku 65-75 lat i osoby z ciemną karnacją z uwagi
na zmniejszoną skuteczność syntezy skórnej powinni przyjmować suplementy witaminy D przez cały rok w dawce 800-2000 UI na dobę, zależnie od masy ciała.

WITAMINA

Ż YCIA

JEDZ NA ZDROWIE
Witamina D występuje naturalnie w formach: ergokalcyferolu
(inaczej witamina D2), który znajdziemy głównie w produktach
pochodzenia roślinnego) oraz cholekalcyferolu (D3), obecnego
w produktach zwierzęcych. Są to między innymi:

POD KONTROLĄ

Dietetyk Małgorzata Pomykała z Centrum Dietetyki Stosowanej w Giżycku zwraca uwagę na liczne niekorzystne skutki niedoboru witaminy D. Należą do nich:
• zmniejszenie zawartości wapnia i fosforu w osoczu krwi

10 / WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2020

• r yby (halibut, łosoś, pstrąg,
sardynki, śledzie, węgorz,
tuńczyk)

• pełnotłuste mleko krowie
• wątróbka
• masło

DO APTEKI!

FOTO: ADOBE STOCK (1)

P

/ TEKST Monika Kryńska

• krzywica (u dzieci), demineralizacja kości, zniekształcenia
kośćca, podatność na złamania, osteoporoza (u dorosłych)
• zwiększona podatność na ostre i przewlekłe stany zapalne
organizmu, spadek odporności
• większe ryzyko wystąpienia nowotworów
• wyższe prawdopodobieństwo pojawienia się schorzeń
z autoagresji, np. cukrzycy typu 1, choroby Hashimoto, choroby Gravesa-Basedowa, ale także astmy oskrzelowej, stwardnienia rozsianego, tocznia rumieniowatego czy nieswoistych
chorób zapalnych jelit
• zwiększone ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych,
takich jak nadciśnienie, choroby układu sercowo-naczyniowego, otyłość, cukrzyca typu 2
• zaburzenia psychiatryczne, m.in.. schizofrenia, depresja

• ser żółty i sery dojrzewające

Seniorom powyżej 75. roku życia, u których zmniejszeniu ulega nie
tylko skuteczność syntezy skórnej, lecz także przyswajanie witaminy D
z diety, a do tego metabolizm jest osłabiony, zaleca się suplementację
całoroczną w dawce 2000-4000 IU na dobę.
Monitorować poziom witaminy D w organizmie powinny też kobiety
w ciąży. Powodów jest kilka. Zbyt mała ilość tego pierwiastka może
przyczyniać się do nieprawidłowej tolerancji glukozy, a w konsekwencji
– do cukrzycy ciążowej, a nawet rzucawki przedporodowej. Czasami prowadzi do skrócenia ciąży i konieczności zakończenia jej drogą cesarskiego cięcia. Ponadto zbyt mała synteza witaminy D w okresie prenatalnym
może skutkować zaburzeniami funkcji werbalnych, a nawet rozwojem
schizofrenii w wieku dorosłym. Odległe skutki niedoboru u ciężarnej
mogą u dziecka pogłębiać alergię i skłonności do cukrzycy.

Organizm stale jej potrzebuje, a nie potrafi sam jej wytworzyć w wystarczającej
ilości. Dlatego suplementacja witaminy D jest koniecznością.
od wpływem promieniowania słonecznego skóra przyswaja witaminę D. Jej synteza zależy między innymi
od pory dnia, stopnia nasłonecznienia czy szerokości
geograficznej. Znaczenie ma też to, jak dużą powierzchnię wystawiamy na słońce, jaką mamy karnację. Wpływ
ma nawet zanieczyszczenie powietrza czy grubość pokrywy
chmur. Aż 95 proc. Polaków ma niedobór witaminy D, a jej
znaczenie dla naszego organizmu jest nie do przecenienia.

• żółtka jaj kurzych

Jadłospis bogaty w produkty zawierające witaminę D oraz ekspozycja
na słońce to podstawa. Niestety, to za mało. Żeby dostarczyć organizmowi 1000 UI tego cennego składnika, trzeba by zjeść dziennie 20 jaj
oraz wypić 80 litrów mleka, a to nierealne.
– Suplementacja witaminy D3 zawsze musi być dobrana indywidualnie i zależeć od konkretnych potrzeb, stężenia we krwi, jakości pożywienia i ekspozycji na promienie słoneczne – zauważa dietetyk Małgorzata Pomykała. – Wśród preparatów aptecznych najlepsze są te o statusie
leku. Z suplementów warto wybierać takie, w których oprócz deklarowanej zawartości witaminy D3 występują też oleje roślinne. Obecność
tłuszczu zapewnia lepszą przyswajalność – dodaje ekspert. ◆

11 / WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2020

REKLAMA

re c e pt a na z d row ie
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WYBIERZ DOBRZE

· lek – jego skład jest najlepiej przebadany i musi być
skrupulatnie udokumentowany; kontroluje go Główny Inspektor Farmaceutyczny
· wyrób medyczny – leczy, ale tylko w pewnym zakresie; za jego jakość i bezpieczeństwo odpowiada
Główny Inspektor Farmaceutyczny
· dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego – przebadany, spełniający
restrykcyjne normy; uzupełnienie lub zamiennik
diety w szczególnych przypadkach
· suplement – środek spożywczy uzupełniający dietę,
producent nie musi go zatwierdzać w Urzędzie
Rejestracji Produktów Leczniczych
Uwaga! Farmaceuta podpowie ci, jaka forma i dawka
witaminy D będzie najlepsza. Powiedz mu o schorzeniach, na które cierpisz, przyjmowanych lekach
i ewentualnych objawach niedoboru witaminy D.
Tabletki – powlekane i niepowlekane; niektóre suplementy zawierają 1000, a nawet 2000 UI cholekalcyferolu, czyli witaminy D3, co odpowiada codziennej
dawce profilaktycznej (a w przypadku 2000 UI nawet
ją przewyższa) i sprawia, że nie musisz mnożyć liczby
przyjmowanych preparatów; tabletki zawierają

C

sproszkowaną witaminę i sproszkowane kwasy tłuszczowe; niektóre można rozpuścić w wodzie
Tabletki instant – rozpuszczają się na języku; zawierają 1000-4000 UI witaminy D; są wygodne w stosowaniu, ale zawierają także dodatki smakowe

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Kapsułki twist-off – dedykowane najmłodszym; trzeba
je przekręcić i wylać zawartość bezpośrednio na język;
zazwyczaj kapsułki zawierają 400-800 UI witaminy,
w zależności od tego, czy są przeznaczone dla niemowląt, czy starszaków; witamina rozpuszczona jest
zwykle w oleju: słonecznikowym, z oliwek, kokosowym, lnianym, zaś substancją wiążącą jest żelatyna

K

Krople – łatwe w aplikacji; zawierają 400-1000 UI
witaminy D3 w jednej kropli, a do tego nasycone
kwasy tłuszczowe, zwiększające jej absorpcję w przewodzie pokarmowym; wybierz, gdy nie lubisz tabletek, masz problemy z przełykaniem lub gdy chcesz
podać preparat dziecku
Aerozol – wygodny w stosowaniu, wystarczy psiknąć
i gotowe; warto zwrócić uwagę na zawartość witaminy D w jednym naciśnięciu pompki – może się ona
wahać od 200 UI do 600 UI – aby przed zakupem
wiedzieć, na jak długo wystarczy opakowanie
Żelki – lubiane przez dzieci, niestety zwykle zawierają
sporo dodatków i polepszaczy smaku, a do tego aromatów i cukru
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Lekarze niezbyt chętnie zlecają badania poziomu
witaminy D we krwi, a ponieważ uznaje się,
że aż 80-90 proc. Polaków cierpi na niedobory tego
składnika, zwykle to pacjent decyduje, jaki preparat
kupić, a do wyboru ma:

WA Ż N E D L A C I E B I E !

W aptece znajdziesz wiele preparatów
z witaminą D, które różnią się formą
i dawką, dopasuj je do swoich potrzeb.

ekstrakty roślinne, oleje, witaminy – i bezpieczne substancje zapachowe, zazwyczaj olejki eteryczne.

EKO

WŁASNYM SUMPTEM

Można i warto przygotować samemu środki czystości
o krótkim i naturalnym składzie. Będzie znacznie taniej.

• Ocet spirytusowy – świetnie sprawdza się jako
składnik płynów do mycia łazienki, kuchennych blatów,
podłóg, w tym płytek ceramicznych. Po rozcieńczeniu
wodą, z dodatkiem ulubionego olejku eterycznego
z powodzeniem zastępuje kupne preparaty. Ocet z wodą,
solą kuchenną i sokiem z cytryny tworzy skuteczny płyn
do mycia naczyń.

SPRZĄTANIE

• Soda oczyszczona – w połączeniu z niewielką ilością
wody tworzy pastę do usuwania przypaleń, kamienia,
osadów z mydła. Taką pastę stosować można
do czyszczenia piekarnika, umywalki, wanny.
Soda zmieszana z octem sprawdzi się jako preparat
do dezynfekcji toalet czy udrażniania odpływów.

• Boraks – sól sodowa słabego kwasu borowego,
sprzedawana w postaci kryształków, rozcieńczona wodą
nada się do mycia podłóg i armatury lazienkowej, a także
udrażniania rur.

Okazuje się, że stosowane przez nasze babcie i prababcie metody mycia czy prania
były równie skuteczne, jak te z użyciem nowoczesnych detergentów. A do tego
zdrowsze. Nic więc dziwnego, że chętnie wracamy do octu i sody.

• SODA KALCYNOWANA – można ją kupić online
w większych pojemnikach. Wymieszana z boraksem
i wiórkami mydła tworzy proszek do prania.

/ TEKST Agata Czekaj



EKOLOGICZNA OFERTA

Coraz częściej zwracamy uwagę na to, by nadmiernie się
nie „truć”. W drogeriach i sklepach dostępne są całe linie
detergentów z dopiskiem „ekologiczny”. Są też specjalne
serie wegańskie, bazujące na w pełni biodegradowalnych

związkach czynnych pochodzenia roślinnego. Co warte
podkreślenia, w produkcji bio, eko i wege wyspecjalizowało się wiele polskich firm – kupując je, możemy dodatkowo wesprzeć wiele rodzimych biznesów, co w czasie pandemii szczególnie zyskuje na znaczeniu.
A co mamy do wyboru? Na przykład mleczka do czyszczenia na bazie kredy, płyny do mycia szyb lub naczyń na bazie octu, na przykład jabłkowego, tabletki do zmywarki i żele do toalet zrobione z kwasku cytrynowego i soli
morskiej.
Ekodetergenty nie zawierają sztucznych substancji
zapachowych i barwników, są wolne od konserwantów
i wielu alergenów, jak również wybielaczy. Za to w ich
składzie znaleźć można często dodatki pielęgnacyjne
– np. w przypadku płynu do mycia naczyń mogą to być
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• Mydło szare lub marsylskie – pierwsze jest miękkie,
potasowe, drugie w większości składa się z tłuszczów
roślinnych, oba sprawdzają się jako składowe domowych
detergentów. Można je kupić w postaci stałej (do starcia)
lub płynnej.

FOTO: ADOBE STOCK (2)

Z

aopatrując się w zaledwie kilka składników, można posprzątać na błysk cały dom. Oszczędzamy
podwójnie: bo rezygnujemy z gotowych detergentów, ale także mniej płacimy za odbiór nieczystości. Firmy specjalizujące się w opróżnianiu przydomowych
szamb wycenę usług uzależniają od tego, ile w pobieranych nieczystościach ciekłych jest chemii (kierowcy szambiarek są coraz częściej wyposażeni w specjalne mierniki). Sami na to nie wpadli – ceny windują czyszczalnie.

• Olejek z drzewa herbacianego – ma właściwości
antyseptyczne i dezynfekujące, stąd nie tylko jest
składnikiem wielu kosmetyków do pielęgnacji skóry
z problemami, lecz także sprawdza się jako dodatek
w domowych środkach czystości.
UWAGA! Przygotowując domowe detergenty, używaj
rękawiczek ochronnych. ◆
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POTENC
A
W GÓRĘ

ni powoli przekonują się też do różnych technik wyciszania, medytacji, których skuteczność kobiety odkryły już dawno.
Co się tyczy seksu, im częściej mężczyzna go uprawia, tym bardziej rośnie
u niego produkcja testosteronu. A hormon ten odpowiada za 20 procent potencji. Warto też wspomnieć o odżywianiu, zwłaszcza w tym kontekście, że współczesny świat jest silnie zestrogenizowany. Dla przykładu, bisfenol-A, zawarty
w plastikowych butelkach, organizm męski rozpoznaje jako estrogen. Częstym
wypełniaczem wędlin i serów jest soja – fitoestrogen. Warto wspomnieć, choć
to może niemodny temat, że potencja słabnie też u wegetarian, bo ich organizm
– by zrównoważyć brak białka zwierzęcego – zaczyna wytwarzać globuliny
SHBG (ang. sex hormone binding globulin), odpowiedzialne za wiązanie hormonów płciowych. Nadmiar SHBG wywołuje osłabienie popędu płciowego.

Nawet dwudziestolatkowie miewają problemy
z erekcją. Jak pomóc mężczyźnie rozwiązać ten
powszechny, lecz wciąż dość delikatny problem, pytamy
dr Ewę Kempisty-Jeznach, ekspertkę medycyny męskiej.

Żyjemy dłużej, ale nasz organizm nie do końca za tym
nadąża. W tym kontekście niebieska pigułka uratowała
wielu mężczyzn przed utratą męskości.

/ ROZMAWIA Zofia Maliszewska

☞

A czy wiek ma znaczenie?
Owszem, po pierwsze dlatego, że z czaem spada produkcja testosteronu, który – jak mówiłam – odpowiada za 20 procent potencji. Pozostałe 80 procent
zależy od sprawności naczyń krwionośnych, a te z upływem lat podlegają zmianom miażdżycowym, zwłaszcza jeśli mężczyzna palił, popijał alkohol, kiepsko się odżywiał. Nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca – choroby zespołu metabolicznego – są zabójcze dla potencji. Co prawda, żyjemy dłużej, ale nasz
organizm nie do końca za tym nadąża. W tym kontekście niebieska pigułka
uratowała wielu mężczyzn przed utratą męskości.
Co zawiera ta magiczna tabletka?
Inhibitory fosfodiesterazy typu 5, które hamują enzym – właśnie ową fosfodiesterazę – odpowiedzialny za przepływ krwi w penisie, wydłużając czas
wzwodu. Podobne w działaniu substancje to między innymi wardenafil czy
tadalafil, składowe leków na potencję. Dodatkowo od kilkunastu lat mężczyźni mogą korzystać z hormonalnej terapii zastępczej, co powoduje, że ich
witalność utrzymuje się znacznie dłużej.

NASZ EKSPERT

Pani doktor, skąd biorą się problemy z potencją?
Poza przyczynami anatomicznymi, jak nieprawidłowości w budowie penisa, mogą to być powikłania polekowe, na przykład wskutek terapii antydepresantami, albo w konsekwencji zaburzeń hormonalnych. Niedoczynność tarczycy, spadek poziomu testosteronu,
nadwyżka prolaktyny i kortyzolu – wywołane zazwyczaj stresem – mogą osłabiać potencję. Stres ma zresztą olbrzymi wpływ
na ogólny spadek jakości życia seksualnego mężczyzn.
Czyli to nieprawda, że mężczyzna może uprawiać seks
o każdej porze dnia i nocy?
Te czasy minęły, można powiedzieć – wraz z epoką Jamesa
Bonda. Odkąd mamy korporacje, ambicje, smartfony i walkę o awans, u mężczyzn znacznie wzrósł poziom wspomnianych hormonów: kortyzolu i prolaktyny, co często jest powodem utraty potencji.

Co ciekawe, prolaktyna uważana była do niedawna za hormon stresu emocjonalnego typowy dla kobiet, dziś kobiety
są silne, a mężczyźni stali się mniej psychicznie stabilni,
przez co poziom prolaktyny bywa u nich wysoki. Dotyczy
to już panów w wieku 20+.
Czy brak ruchu odgrywa jakąś rolę?
W moich książkach opisuję autorski algorytm definiujący
zdrowie mężczyzn. To 5S, z których pierwsze oznacza stres,
a pozostałe cztery wskazują na czynniki, które go równoważą, czyli: sen, sport, seks i sposób odżywiania.
Sama aktywność nie wystarcza, by utrzymać sprawność
seksualną, choć może być składową leczenia zaburzeń potencji i warto o codzienną porcję ruchu dbać. Ważna jest odpowiednia ilość regularnego snu i wypoczynku, ponieważ ich
niedobór wpływa na spadek produkcji testosteronu. Mężczyź-
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dr Ewa Kempisty-Jeznach
kierownik medyczny Kliniki Medycyny Wellness Holistyczna Medycyna Męska. Założycielka
Polskiego Towarzystwa Promocji Medycyny Męskiej „Achilles”, członkini Międzynarodowego
Towarzystwa Zdrowia Mężczyzn. Autorka książek, m.in. „Testosteron, klucz do męskości”

Czy poza farmakologią są inne metody leczenia zaburzeń potencji?
Rzadko zdarza się, że leki nie działają lub dają efekty uboczne. Wówczas stosuje się zastrzyki prostaglandyny E bezpośrednio do członka, ewentualnie
metody chirurgiczne: implanty czy pompy próżniowe.
Mówi się, że problemy z erekcją o kilka lat wyprzedzają zawał.
To sygnał ostrzegawczy, warto zrobić badania, by uniknąć choćby udaru. Miażdżyca penisa jest zapowiedzią miażdżycy większych naczyń, w tym serca.
A jak kobiety powinny wspierać mężczyzn w procesie leczenia zaburzeń?
Niewskazane są żarty, ironia, litość czy współczucie, ponieważ powodują nasilenie problemu. Mimo wielu publikacji nadal mężczyźni uważają zaburzenia
potencji za temat tabu. Właściwa reakcja to: „Nie jesteś jedyny. To problem
wielu mężczyzn. Chodźmy do lekarza, by znaleźć przyczynę”.
Dedykowani specjaliści to androlog, seksuolog, urolog, ewentualnie lekarz
pierwszego kontaktu. Zlecą badania krwi i znajdą przyczynę zdrowotnych
komplikacji.
Niewskazane jest kupowanie specyfików bez konsultacji ze specjalistą, ponieważ dopiero wyniki badań nadają właściwy kierunek leczeniu. ◆
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O tej porze roku chętnie
wybieramy się do lasu
w poszukiwaniu
szlachetnych borowików,
podgrzybków, rydzów
czy kurek. Smakowitych
i korzystnych dla zdrowia
odmian jest jednak więcej.

rządzanie grzybów w formie suszonej, gotowanej czy marynowanej, może
sięgnąć po preparaty apteczne – zwykle kapsułki – zawierające bioekstrakty, a więc stężone dawki, wartościowych składników.

SPRZYJAJĄCE ZDROWIU

Grzybom przypisuje się wiele prozdrowotnych właściwości. Dzięki zawartości beta-glukanu obniżają poziom cholesterolu i cukru we krwi, a zarazem
wspierają układ odpornościowy. Znajdujące się w wielu gatunkach trójterpenoidy odpowiadają za hamowanie namnażania się komórek nowotworowych,
działają przeciwwirusowo i modulująco na układ krążenia. Grzyby są ponadto polecane osobom chcącym zrzucić nadwagę, bo są niskokaloryczne, zawierają sporo błonnika i zmniejszają apetyt. Jako źródło dobrze przyswajalnego
białka mogą zastąpić mięso w diecie wegetarian i wegan.

PROSTO

/ TEKST Agata Rusak

NIEKTÓRE GATUNKI SĄ SZCZEGÓLNIE WARTE POLECENIA:

PIECZARKI – jak na grzyby zawierają dużo białka, witaminy B (w tym
kwasu foliowego), D, A i E, potas, miedź, selen oraz jod. Ponieważ spowalniają wchłanianie tłuszczów, polecane są osobom na diecie. Obniżają ciśnienie
i cholesterol LDL (zły). Wyciąg z pieczarek, ze skumulowaną zawartością lektyn i ergosterolu, ma działanie antyrakowe. Pieczarki zawierają też przeciwutleniacze, które pozwalają hamować procesy starzenia zachodzące w organizmie. Kwas pantotenowy odpowiada zaś za wzmocnienie odporności.

Z LASU

Z

6-48 godzin – po takim czasie od spożycia niejadalnych
grzybów pojawiają się objawy zatrucia. Nie zwlekajmy
z wizytą u lekarza. Toksyny szybko i często
nieodwracalnie uszkadzają narządy wewnętrzne
– wątrobę, nerki i ośrodkowy układ nerwowy.

jednej strony, lubimy chodzić na grzyby,
bo poza zapełnianiem koszów darami lasu jest
to świetna okazja do dotlenienia się i spotkań
towarzyskich. Z drugiej jednak, doceniamy
grzyby hodowlane – takie jak pieczarki, mun, shiitake, reishi, maitake czy boczniaki – z uwagi na bezpieczeństwo produkcji, a także kontrolowaną i ustandaryzowaną zawartość składników odżywczych. I leśne,
i uprawiane powinny częściej gościć na naszych stołach. Dietetycy zachęcają, by zwłaszcza jesienią wzbogacać o grzyby codzienne menu, ponieważ mają właściwości antyzapalne. To niejedyna ich zaleta.

Na szczególne docenienie zasługuje ergotioneina, unikalny związek przeciwzapalny, który odpowiada za hamowanie procesów neurodegeneracyjnych. Poza pieczarkami znajduje się w boczniakach królewskich i grzybach
shiitake. Ich antydemencyjne działanie potwierdzają badania prowadzone
na uniwersytecie w Singapurze przez prof. Lei Fenga.

CAŁKIEM DOBRY SKŁAD
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SHIITAKE (twardnik japoński) – dzięki wysokiej zawartości potasu (1534 mg
w 100 g grzybów) obniżają ciśnienie krwi, z kolei niacyna (14 mg w 100 g)
korzystnie działa na układ nerwowy. Lentinan z grupy beta-glukanów odpowiada za wzmocnienie odporności, w tym za pobudzenie makrofagów, limfocytów T i komórek NK do walki z nowotworem. Ponadto shiitake zawierają
sporo białka, wapnia, magnezu i fosforu. W Japonii stosuje się je m.in. w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych oraz regulacji poziomu cholesterolu.

GRZYBÓW
NIE ZALECA
SIĘ:
• dzieciom do 6. roku życia
• seniorom
• osobom z chorobami
nerek i układu
pokarmowego

FOTO: ADOBE STOCK

Grzyby dostarczają wielu cennych składników odżywczych. Nie są to co prawda porcje zaspokajające dzienne zapotrzebowanie organizmu na makro- i mikroelementy, jednak i tak warto po nie sięgać. Znajdziemy
w nich:
• witaminy z grupy B (B1, B2), PP, A oraz D
• minerały (wapń, potas, fosfor, żelazo, cynk,
miedź)
• białko – w tym aminokwasy egzogenne, których
organizm sam nie wytwarza (najwięcej dobrze
i łatwo przyswajalnego mają go prawdziwki, pieczarki i koźlarze)
• błonnik (fungin, kumuluje się w kapeluszu)
• karoten (zwłaszcza w kurkach, rydzach)
• kwas foliowy (szczególnie w pieczarkach).
Blisko 90 proc. składu grzybów to woda, stąd suszenie sprawia, że wartość odżywcza (i kaloryczność)
grzybów wzrasta. Kto jednak nie ma ochoty na przy-

MUN – popularny składnik dań kuchni chińskiej w 50 proc. składa się
z błonnika, przyspiesza metabolizm tłuszczów, co docenią osoby dbające o linię.
Mun rozrzedzają krew, działając przeciwzakrzepowo, usprawniając krążenie
i pomagając w walce z nadciśnieniem. Zawierają sporo potasu, magnezu, fosforu i wapnia oraz antyutleniaczy. Dobrze działają na odporność.
MAITAKE – w medycynie naturalnej Dalekiego Wschodu stosowane
do leczenia zwyrodnień stawów, stanów zapalnych wątroby i budowania
odporności. Obniżają ciśnienie tętnicze, mogą być pomocne w utrzymaniu
właściwego poziomu cukru we krwi, stosuje się je niekiedy jako element
wspierający chemioterapię, zwłaszcza przy nowotworach piersi czy płuc. ◆
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ZAGŁODZIĆ GLEJAKA

Jak poinformował w lipcu serwis PAP, są obiecujące wyniki eksperymentu
zahamowania rozwoju glejaka poprzez zastosowanie terapii, dotychczas
wykorzystywanej w hiperlipidemii.
Leczenie polega na podaniu w miejsce
guza fenofibratu – substancji, która obniża
poziom lipidów, powodując obumieranie
komórek rakowych. Nad lekiem pracuje
międzynarodowy zespół, w skład którego
wchodzą dr hab. Maja Grabacka z Wydziału
Technologii Żywności Uniwersytetu
Rolniczego, prof. Krzysztof Reiss, a także
prof. Augusto Ochoa ze Stanley S. Scott
Cancer Center, Louisiana State University.
Co ciekawe, nowatorska terapia,
dotychczas testowana z sukcesami
na myszach, poza zahamowaniem rozwoju
nowotworu zwiększa też skuteczność
radio- i chemioterapii.

40-90 PROC.
o tyle większe jest ryzyko śmierci
z powodu koronawirusa u osób
otyłych, wynika z raportu agencji
Public Health England.

C

M

ASPIRYNĄ W RAKA

WAŻNA NIE TYLKO WAGA
Podczas jednej z wirtualnych sesji naukowych American
Heart Association w dniach 27-30 lipca zaprezentowano
badanie, z którego wynika, że aktywne kobiety poniżej
30. roku życia nie powinny dążyć do redukcji swojego
BMI poniżej wskazanego przez WHO poziomu. Niskie
BMI nie jest wskaźnikiem sprawności fizycznej
i kardio-oddechowej, przeciwnie – może ją
zmniejszyć. – Przy regularnej aktywności
fizycznej niedostatek kalorii może
powodować krótko- i długoterminowe
negatywne konsekwencje, takie jak:
niska gęstość mineralna kości, złamania
kości, nieprawidłowości menstruacyjne,
wyższy poziom cholesterolu, anemia,
zaburzenia ciśnienia i tętna, depresja i zaburzenia
odżywiania – zwraca uwagę
dr J. Sawalla Guseh, współautor badania z Harvard
Medical School i lekarz chorób sercowo-naczyniowych
w Massachusetts General Hospital w Bostonie.

rekomendowana dawka aspiryny to dwie tabletki
dziennie. W badaniu wzięło udział 861 pacjentów
– połowie przez dwa lata podawano 600 mg
aspiryny dziennie, zaś połowie – placebo. Po pięciu
latach obserwacji zauważono rezultaty terapii.

CM
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CY
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ZATRZYMAĆ

STARZENIE

W lipcu na łamach „Science” ukazał się artykuł z wynikami
analiz naukowców z University of California w San
Diego. Śledzili rozwój komórek drożdży aż do ich śmierci
i okazało się, że za proces starzenia odpowiadają albo
niestabilność chromatyny w jądrach komórkowych, albo
spadek mitochondriów. Choć oba procesy zostały zbadane
indywidualnie, nie jest znany mechanizm, który określa,
jaką drogę starzenia obierają poszczególne komórki.
Naukowcy zmodyfikowali jednak genetycznie jeden
z tych procesów, co doprowadziło do powstania trzeciego
modelu rozwoju komórek: średnia długość życia została
wydłużona. Badanie może być zastosowane
do moderacji starzenia się organizmu.
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Naukowcy z Newcastle University oraz University
of Leeds dowiedli, że przyjmowanie aspiryny
zmniejsza o 42 proc. ryzyko zachorowania
na genetycznego raka jelita grubego. Zgodnie
z wynikami analiz, opublikowanymi w „The Lancet”,

Y

pierś

ży wykonywać regularnie. Podczas wizyty lekarz może poinstruować je,
jak samodzielnie badać piersi i na co zwrócić szczególną uwagę.
No właśnie, jak należy taką samokontrolę przeprowadzać?
Badanie najlepiej wykonywać raz w miesiącu, 2-3 dni po miesiączce.
Na początku należy uważnie obejrzeć piersi w lustrze, przyglądając się barwie skóry i temu, czy nie występują jakieś jej zmiany, brodawkom – czy nie
są wciągnięte, czy nie wycieka z nich wydzielina. Oceniamy też kształt piersi pod kątem jakichkolwiek zmian.
Podczas samobadania ręce powinny być uniesione do góry, nad głową,
a później oparte na biodrach, następnie należy spuścić je swobodnie wzdłuż
tułowia i w pochyleniu. W takich pozycjach możliwe jest dokładne obejrzenie piersi i ewentualne zidentyfikowanie zmian w ich symetrii.
Następnym etapem jest badanie przez dotyk. Macamy i uciskamy piersi, starając się wyczuć, czy nie pojawiły się w ich tkance zgrubienia lub
guzki. Badanie najlepiej przeprowadzić w pozycji leżącej, z prawą, a następnie lewą ręką podłożoną pod głowę. Dłonią podczas ucisku wykonujemy
wówczas ruchy rotacyjne, promieniste i góra-dół. Na koniec badamy też
okolice nadobojczykową i pachową, sprawdzając, czy węzły chłonne nie
są powiększone.

DO PR ZODU
Jak prawidłowo dbać o piersi? Na czym
polega profilaktyka? Jakie badania
zaleca się 20-, a jakie 60-latkom?
Pytamy dr. Włodzimierza Siega,
ginekologa-położnika.
/ ROZMAWIA Barbara Lipska

Co powinno nas skłonić do jak najszybszej wizyty u ginekologa?
Wszelkie niepokojące objawy i zmiany – zgrubienia czy guzki w obrębie
tkanek sutka. Niepokojące są także: obecność wydzieliny z brodawki
– szczególnie krwistej, i powiększenie węzłów w okolicach dołów pachowych. Jednocześnie proszę pamiętać, że większość zmian ma charakter niegroźny i nie wymaga poważnych interwencji. Nie należy obawiać się najgorszego, tylko zapobiegać i sprawdzać.

NASZ EKSPERT
dr Włodzimierz Sieg,
Klinika INVICTA w Gdańsku

Kto zatem zaliczany jest do grupy ryzyka zachorowania
na nowotwór piersi?
To najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, a wzrost
odsetka zachorowań obserwuje się już u kobiet po 35. roku
życia. Mówi się, że panie, u których pierwsza miesiączka wystąpiła przed 12. rokiem życia, oraz te, które późno wkroczyły
w okres menopauzy – po 55. roku życia, są bardziej narażone na wystąpienie choroby.
Pośrednio znaczenie mogą mieć tryb życia, palenie papierosów, ciąże. Istotnym czynnikiem ryzyka jest obciążenie
rodzinne: jeśli występowały przypadki zachorowania na nowotwór złośliwy u matki, siostry lub nawet babci, warto wykonać badania genetyczne, które pozwolą na oszacowanie ryzyka. Szczególnie jeśli u członka rodziny choroba ujawniła się
przed 40. rokiem życia, co może sugerować obecność muta-

Czy styl życia może mieć wpływ na zachorowanie na raka piersi?
Jak wspomniałem, wśród czynników mogących mieć wpływ na ryzyko raka
piersi są stosowanie terapii hormonalnej (w przypadku pewnej grupy pacjentek), otyłość, późne macierzyństwo, a także brak potomstwa. Nadużywanie alkoholu może aż dwukrotnie zwiększyć ryzyko choroby. Podobnie
negatywne skutki może mieć palenie papierosów. Zmieniając codzienne
nawyki i świadomie organizując swoje życie, a także wykonując badania
profilaktyczne, możemy znacznie obniżyć ryzyko rozwoju choroby. A w efekcie wygrać zdrowie i życie. ◆
cji genetycznej. Najczęściej w takim przypadku zaleca się zbadanie mutacji w genach BRCA1 i 2 oraz uzupełniająco w genach
CHEK2 i NOD2. Testy można wykonać ze śliny, bez wychodzenia z domu.
W przypadku wykrycia mutacji w genie BRCA1 ryzyko
zachorowania na raka piersi jest wysokie i wynosi do 85 proc.
Zaleca się wówczas profilaktykę – pacjentka powinna znaleźć
się pod opieką poradni onkologicznej oraz poradni genetycznej. Zresztą we wszystkich przypadkach, profilaktyka i wczesne wykrycie ewentualnych zmian są kluczem do skutecznego leczenia.
Czy to znaczy, że już nastolatki powinny systematycznie
badać piersi?
U młodych kobiet najważniejsze jest wykształcenie odpowiednich nawyków. Nastolatki będące pod opieką ginekologa
powinny już na samym początku otrzymywać informację
o tym, jak mogą zadbać o swoje zdrowie, jakie badania nale-

22 / WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2020

DIAGNOSTYKA NA MIARĘ WIEKU
FOTO: ADOBE STOCK (1), MATERIAŁY PRASOWE (1)

Co roku w październiku przypominamy Polkom o profilaktyce raka piersi. Czy kobiety wiedzą o niej więcej?
Dzięki intensywnym działaniom edukacyjnym i informacyjnym rzeczywiście świadomość wśród kobiet wzrasta. Coraz
więcej, zwłaszcza młodych osób, ma wiedzę na temat badań
profilaktycznych i ich znaczenia dla ograniczania ryzyka raka
piersi. Z drugiej strony jednak, nadal nie jesteśmy blisko poziomu, który byłby satysfakcjonujący. Wiele pań, mimo zachęt
płynących z mediów i od ekspertów, nie diagnozuje się z obawy przed wynikiem. Przekonanie, że „lepiej nie wiedzieć”
i lęk wygrywają ze zdrowym rozsądkiem. Tymczasem profilaktyka naprawdę może uratować życie.

• Około 20. roku życia – regularnie, raz w miesiącu,
samobadanie piersi; co roku wizyta kontrolna u ginekologa
i badanie piersi przez lekarza
• Po 30. roku życia – jw. a dodatkowo co roku profilaktyczne
USG piersi
• Po 40. roku życia – raz w miesiącu samobadanie, co pół
roku – badanie u lekarza, raz w roku – USG piersi i co dwa
lata – mammografia
• Po 50.-60. roku życia – lekarz może zarekomendować
większą częstotliwość badań.
UWAGA! W przypadku obciążenia genetycznego oraz
u kobiet po 35. roku życia przyjmujących hormonalną
antykoncepcję mogą pojawić się wskazania do częstszych
kontroli piersi i wykonania badań genetycznych.
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SILNE MIĘŚNIE
WA

czas zaciśnięcia mięśni do 10 sekund albo dłużej. Trenuj
codziennie po kilka razy.
Pomocne w terapii nietrzymania moczu jest wzmacnianie mięśni pęcherza i brzucha. Te pierwsze wyćwiczysz, dbając o stałe pory wizyt w toalecie. Ustal je i się ich trzymaj,
nie czekaj do ostatniej chwili. ◆
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PROPOZYCJE ĆWICZEŃ
Bądź dla siebie wyrozumiała. Zacznij od 1-2 ćwiczeń, za to wykonuj je codziennie. W ich trakcie
pamiętaj o swobodnym, regularnym oddechu.
Nie spiesz się.
• W klęku podpartym, kolana na szerokość bioder, dłonie pod barkami, plecy proste. Wciągnij
lekko brzuch. Zrób wydech i unieś prawą rękę
w przód, zaś lewą nogę w tył do wysokości
pleców. Zrób wdech, wróć do pozycji wyjściowej
i wykonaj ćwiczenie na drugą stronę.
• W leżeniu na lewym boku, nogi złączone,
proste. Lewa ręka pod głową, prawa przed sobą.
Lekko napnij brzuch. Zrób wydech i spróbuj
unieść złączone nogi (tyle, ile zdołasz). Policz
do 3, opuść. Powtórz 10 razy i zmień stronę.
• W leżeniu na plecach, nogi zgięte w kolanach,
ustawione na szerokość bioder, stopy na podłodze. Napnij mięśnie miednicy, unieś powoli
tułów do pozycji mostka (barki, biodra i kolana
powinny być w linii prostej). Wytrzymaj chwilę
i opuść.

/ TEKST Izabela Żak



C

iąża, poród, menopauza, ale także otyłość czy przewlekłe zaparcia to częste przyczyny nietrzymania
moczu (NTM). Na tym nie koniec, bo do czynników ryzyka zalicza się także palenie papierosów,
wieloletni stres, zwyrodnienia i urazy kręgosłupa, a nawet
przewlekłe stany zapalne dróg moczowych. Uszkodzenia

tkanki łącznej i wywołany tym spadek napięcia mięśni dna
miednicy powodują, że cewka moczowa nie zamyka się
prawidłowo i pojawia się problem.

Każde ćwiczenie powtórz 10 razy. Wykonuj
codziennie 2 serie.

RUSZAJ SIĘ Z SENSEM

Zarówno w profilaktyce, jak i w terapii nietrzymania moczu
ważną rolę odgrywają ćwiczenia mięśni dna miednicy.
Dowiodły tego badania przeprowadzone w połowie ubiegłego wieku przez dr. Arnolda Kegla, który wykazał,
że systematyczna i sprofilowana gimnastyka wzmacnia
i regeneruje mięśnie tych okolic ciała, także te wiotkie
czy uszkodzone.
Trening polega na zaciskaniu mięśni dna miednicy
(pochwy i cewki moczowej) i ich rozluźnianiu. Zastanawiasz się, o które mięśnie chodzi? Wyobraź sobie, że powstrzymujesz się od mikcji – to właśnie te partie. Na początek
zaciśnij mięśnie na sekundę-dwie i rozluźnij, powtórz
10 razy, starając się nie napinać pośladków, brzucha i ud.
Odczekaj 10 sekund i powtórz serię. Z czasem wydłużaj
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TO MOŻE POMÓC

FOTO: ADOBE STOCK (1)

Nietrzymanie moczu to problem wielu
kobiet, również młodych. Przemyślana
aktywność fizyczna może pomóc
i wzmocnić odpowiednie partie mięśni.

• W leżeniu na plecach, nogi zgięte pod kątem
90 stopni, stopy oparte o ścianę. Zrób wdech
i napnij (wypchnij) brzuch, policz do 5, zrób
wydech i dociśnij stopy do ściany. Staraj się nie
napierać plecami, a zwłaszcza odcinkiem krzyżowym, na podłogę.

• Zawalcz o prawidłową wagę.
• Nie powstrzymuj się od wizyt w toalecie. Zadbaj o regularność
wypróżnień.
• Zatroszcz się o higienę intymną, a przy pierwszych objawach
zakażenia dróg moczowych idź do lekarza.
• Pij 2 litry wody dziennie.
• Zrezygnuj z ćwiczeń wymagających podskoków i wybić,
np. trampoliny czy aerobiku.
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miny, minerały, warzywa oraz białko. Ważny jest też błonnik. Konieczne jest ograniczenie cukru i soli.
W świadomym planowaniu ciąży nie powinno być miejsca na papierosy czy
narkotyki. Zalecana jest regularna, umiarkowana aktywność fizyczna oraz siedem-osiem godzin snu. Dieta i styl życia to w teorii najłatwiejsze do wdrożenia
zmiany, jednak to najtrudniejszy do zmodyfikowania element opieki.

C I ĄNŻUJĘ

Dotyczy to także mężczyzny?
Większość rekomendacji zdrowotnych dla kobiet w tym samym stopniu dotyczy mężczyzn. Dieta przyszłego ojca oddziałuje na jakość jego nasienia. Zaleca
się więc produkty bogate w selen, cynk i miedź, przeciwutleniacze (A, E, C)
i likopen. Niekorzystne są te wysoko przetworzone, z dużą zawartością soli,
cukru i tłuszczu. Należy rozstać się z używkami.
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Czy przyszłym mamom zaleca się jakieś suplementy?
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje, aby pacjentki w wieku rozrodczym uwzględniały w diecie produkty bogate w foliany. Są to: sałata, szpinak, kapusta, brokuły, zboża pełnoziarniste, jaja, orzechy, sery, jak również żywność fortyfikowana. Dodatkowa suplementacja folianami wskazana jest przez
co najmniej 12 tygodni przed poczęciem.

NASZ EKSPERT
dr Jakub Lewicki
ginekolog-położnik
z Kliniki INVICTA
w Gdańsku

W jakiej dawce?
Pacjentki z grupy niskiego ryzyka wad płodu i powikłań ciąży powinny przyjmować 0,4 mg kwasu foliowego na dobę. W grupie podwyższonego ryzyka zalecane jest uzupełnienie suplementacji o kolejne 0,4 mg, najlepiej w postaci aktywnych folianów wzbogaconych o witaminę B12.
Kto jest w grupie podwyższonego ryzyka?
Kobiety, u których w poprzedniej ciąży wystąpiły wady płodu, stan przedrzucawkowy, zaburzenia wzrastania wewnątrzmacicznego płodu, otyłe, z cukrzycą, PCO, stosujące leki przeciwpadaczkowe, ze schorzeniami przewodu pokarmowego, jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy celiakia.
Grupa wysokiego ryzyka wad płodu i powikłań ciąży to pacjentki, u których dzieci zdiagnozowano wady cewy nerwowej. Te panie powinny przyjmować foliany w dawce 5 mg na dobę w pierwszym trymestrze. Od drugiego
trymestru dawka jest zmniejszana, podobnie jak u pań z grupy podwyższonego ryzyka.

O tym, na co powinna zwrócić uwagę para decydująca się na potomstwo,
opowiada dr Jakub Lewicki, ginekolog-położnik.
ROZMAWIA Beata Kawecka

Czy co do zasady powinniśmy planować rodzicielstwo?
Natura pozwala nam rozmnażać się bez specjalnych przygotowań. Jednak w związku z coraz późniejszym momentem
rozpoczęcia starań o dziecko oraz zanieczyszczeniem środowiska, zaś z drugiej strony – coraz większym poziomem wiedzy, bardziej dokładnymi badaniami i możliwościami leczenia, przygotowanie do ciąży jest jak najbardziej zasadne.
Po pierwsze, stan zdrowia kobiety i mężczyzny przekłada się
na ich płodność i jakość komórek rozrodczych. To z kolei ma
znaczenie dla zdrowia przyszłego potomstwa. Po drugie, ciąża to duża zmiana i obciążenie dla organizmu kobiety.
Z jakim wyprzedzeniem rozpocząć więc przygotowania?
Na kilka miesięcy, a optymalnie na rok przed planowanym
poczęciem. Dotyczy to zarówno kobiety, jak i jej partnera.
Jednym z problemów, z którym należy się zmierzyć i to najlepiej ze wsparciem specjalistów, jest otyłość. To czynnik ryzyka wielu stanów położniczych – od wad cewy nerwowej
w okresie zarodkowym do dystocji barkowej w okresie porodowym. Można również wykonać zaległe szczepienia.
Istotne jest, aby dowiedzieć się, czy w rodzinie występowały powikłania, na przykład nadciśnienie indukowane ciążą.
Może mieć to wpływ na decyzję o stosowanej profilaktyce.
Jakie badania powinna wykonać kobieta i kiedy?
Najlepiej zacząć od wizyty u ginekologa. Lekarz przeprowadzi wywiad, badanie ginekologiczne, wykona

USG narządu rodnego, zmierzy ciśnienie, zleci cytologię
i ewentualnie skieruje na dodatkowe badania. Warto też wykonać USG piersi niezależnie od wieku – rak piersi jest jednym
z najczęściej rozpoznawanych nowotworów właśnie w ciąży.
Warto wykonać morfologię, sprawdzić poziom glukozy, ustalić grupę krwi, przyda się analiza funkcji tarczycy i badanie
ogólne moczu. To okazja do diagnostyki w kierunku różyczki, toksoplazmozy czy cytomegalii. Znajomość statusu immunologicznego przed ciążą ułatwia podjęcie decyzji terapeutycznych w trakcie jej trwania.
Konieczna jest analiza przyjmowanych przez pacjentkę leków
z powodu chorób przewlekłych, a także suplementów diety
i ziół, aby wyeliminować te, które mogą mieć niekorzystny
wpływ na płodność i przebieg ciąży na wczesnym etapie.
Jeśli wyniki wykonanych badań lub zebrany wywiad będą
wymagały dodatkowej konsultacji, może być wskazana wizyta u endokrynologa czy genetyka. Warto także, by przyszła
mama odwiedziła stomatologa. Choroby przyzębia, próchnica mogą mieć istotny wpływ na przebieg ciąży, zwiększając
ryzyko porodu przedwczesnego czy niskiej masy urodzeniowej, a także stanu przedrzucawkowego.
Czy codzienne nawyki także warto wziąć pod lupę?
Tryb życia i dieta to fundamenty zdrowia, na nie zatem
należy zwrócić szczególną uwagę. Oboje partnerzy
powinni zadbać o zbilansowany jadłospis i odpowiednią masę ciała. Posiłki powinny być bogate w wita-
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Gdy kobieta dowiaduje się, że zostanie mamą, powinna
odstawić wszelkie używki i jak najszybciej skontaktować
się z lekarzem leczącym chorobę przewlekłą.
Warto suplementować witaminę D3, której standardowa dawka to 2000 IU
na dobę. Gdy kobieta cierpi na choroby tarczycy, zalecana jest suplementacja
jodu w dawce 200 ug. O włączeniu do leczenia preparatu zawierającego jod
powinien zadecydować prowadzący endokrynolog.
A co jeśli ciąża zdarzy się bez planu?
Każdy moment jest dobry, by nadrobić zaległości w dbaniu o zdrowie, dietę i nawyki. Po pierwsze, kiedy kobieta dowiaduje się, że zostanie mamą, powinna niezwłocznie odstawić wszelkie używki i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem leczącym ewentualną chorobę przewlekłą, by ocenić bezpieczeństwo stosowanych leków.
Po drugie warto skonsultować się ze swoim ginekologiem. Specjalista doradzi
w kwestiach diety, aktywności fizycznej i dalszych kroków.
Radykalne zmiany w codziennym funkcjonowaniu, na przykład intensywne
ćwiczenia czy restrykcyjna dieta odchudzająca, mogą nie być korzystne. Przede
wszystkim zatem dbajmy o siebie – spokojnie, z rozsądkiem. ◆
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Nawet w słotną pogodę wyjdź na spacer z niemowlakiem. Codzienna dawka ruchu
– także jeśli malec leży w wózku – daje mnóstwo zdrowotnych korzyści.

PORCJA TLENU
DLA MALUSZKA

2 GODZINY CODZIENNIE – to minimum,
º
jeśli chodzi o spacery z kilkumiesięcznym dzieckiem.

TO WZMACNIA ODPORNOŚĆ – regularne
º
hartowanie małego organizmu wspiera jego rozwijający się dopiero układ immunologiczny. Nie rezygnuj
z wyjścia, tylko dlatego że pada lub wieje.

NIE PRZEGRZEWAJ – zakładaj dziecku zawsze
º
o jedną warstwę ubrań więcej, niż sama masz na sobie.

Z PEŁNYM BRZUSZKIEM – zarówno ty,
º
jak i dziecko powinniście przed spacerem zjeść

odżywczy posiłek. Jeśli karmisz piersią, zrób to pół
godziny przed wyjściem, przewiń malucha i dopiero
wtedy ruszcie przed siebie.
KREM, WAŻNA RZECZ – w chłodniejsze dni
º
nie zapominaj o posmarowaniu buzi dziecka kremem

ochronnym, specjalnie przeznaczonym dla niemowląt.
Weź też zapasową pieluszkę, chusteczki nawilżane,
ubranko na zmianę, a także śpiworek lub kocyk.

-10 STOPNI C – to umowny próg bezpiecznej
º
dla małego dziecka temperatury powietrza, Gdy spada poniżej tego poziomu, zostań w domu. Przeciwwskazaniem do spaceru jest też infekcja z gorączką
u malucha.
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WERANDOWANIE – czyli wystawianie maluszka
w wózku przy otwartych drzwiach balkonowych lub
oknie (bez przeciągu!), to polecane rozwiązanie dla niemowląt urodzonych jesienią i zimą. W ten sposób stopniowo oswajasz malutkiego człowieka z chłodniejszą
aurą. Werandowanie powinno trwać kilka dni. Potem
możesz zacząć spacerować.

WA Ż N E D L A C I E B I E !

Wychodź na zewnątrz niezależnie od pogody.
W przypadku noworodka zacznij od kwadransa, a potem
dzień po dniu wydłużaj pobyt na świeżym powietrzu.

Nadmierne opatulanie sprzyja przegrzewaniu, poceniu się, a w rezultacie – przeziębieniom. Nie zapomnij
o czapce.

s p o s ób na ...

W YSOKIE

LIBIDO

GDY JEST NA ODPOWIEDNIM
POZIOMIE, ŻYJE NAM
SIĘ PRZYJEMNIEJ.
CO ZROBIĆ, BY MIEĆ ZAWSZE
OCHOTĘ NA SEKS?

WYSYPIAJ SIĘ – regularna porcja odpoczynku,

7-8 godzin na dobę, to podstawa, by twoje ciało było
gotowe do miłosnych igraszek. Przemęczenie nie służy
zdrowiu, w tym także popędowi seksualnemu.

JEDZ RÓŻNORODNIE – dieta bogata w mineOGRANICZ NERWY – wiadomo, zupełnie bez
stresu żyć się nie da. Ale warto opanować techniki relaksacyjne, które pozwolą nabrać dystansu do rzeczywistości, ilekroć zaczyna cię ona przytłaczać.

RZUĆ PALENIE – nikotyna powoduje zaburzenia

FOTO: ADOBE STOCK (3)

ukrwienia, m.in. w narządach płciowych. Choćby z tego
powodu warto ją odstawić.

rały i witaminy ma wpływ na twoje życie seksualne. Sięgnij po smakowite afrodyzjaki: jesienią i zimą – orzechy,
gorzką czekoladę, owoce morza, czerwone wino, a latem
– truskawki, szparagi czy młode buraki.

WESPRZYJ SIĘ NATURĄ – żeń-szeń, szafran,
miłorząb japoński, pieprzyca peruwiańska, buzdyganek
czy kozieradka – tych składników szukaj w aptecznych
preparatach na lepsze libido.

ZBADAJ HORMONY – antykoncepcja, zaburzeRUSZAJ SIĘ – nadprogramowe kilogramy, ale także

inne choroby cywilizacyjne, jak cukrzyca czy nadciśnienie, mogą powodować spadek libido.

nia gospodarki hormonalnej, np. niedoczynność czy nadczynność tarczycy, menopauza, mają ścisły związek
z apetytem na seks. Gdy odczuwasz jego spadek, poproś
lekarza o skierowanie na badania krwi.
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NACZYNIA
DOBRZE

I dodaje, że najskuteczniejsze są produkty z linii profesjonalnych, np. Dermalogica, ComfortZone, Bio2You, oraz aptecznych,
np. Avene, La Roche-Posay, bo są lepiej przebadane i mają składy
bezpieczne dla cery z pękającymi naczynkami.
– W kosmetykach szukajmy witamin: C i K, pantenolu, gliceryny, aloesu, oleju z awokado i orzechów makadamia, wyciągu z kasztanowca, rokitnika, skrzypu polnego, arniki, miłorzębu japońskiego, oczaru wirginijskiego, a więc składników wyciszających
i uszczelniających naczynia krwionośne. Co istotne, każdy inaczej
reaguje na substancje aktywne, więc warto obserwować skórę. Uważać trzeba na twardą wodę kranową a do codziennego przemywania twarzy, po jej umyciu, używać hydrolatów, na przykład różanego czy z kwiatu pomarańczy – przekonuje nasza ekspertka.

USZCZELNIONE
Jak prawidłowo pielęgnować cerę
naczynkową, aby zwiększyć jej komfort?
Skąd biorą się jej wyjątkowe wymagania?
Na te i inne pytania odpowiada kosmetolog.

TEGO UNIKAJ W KOSMETYKACH:
• alkohol
• olejek eukaliptusowy
• mentol

/ TEKST Anna Kozioł

S

Czy to oznacza, że cery naczynkowej nie można złuszczać?
– Jak najbardziej można, tym bardziej że ma ona skłonność
do gromadzenia zanieczyszczeń. Jednak sięgać trzeba po peelingi
enzymatyczne, a nie chemiczne. Enzymy, bromelaina i papaina,
rozpuszczają delikatnie zrogowaciały naskórek, nie powodując
jego podrażnień – wyjaśnia Edyta Kułakowska. – Warto też zwrócić uwagę na kwas azelainowy, który doskonale reguluje procesy
keratynizacji naskórka, łagodnie go złuszczając – dodaje.
Na co dzień, niezależnie od pory roku należy stosować krem z filtrem: jesienią i zimą na poziomie 15-20 SPF, zaś latem z maksymalną
ochroną przeciwsłoneczną, regularnie go aplikując. Sprawdzają się
maseczki, zwłaszcza na bazie glinek i alg. Niewskazane są gorące
kąpiele i opalanie. A skoro skóra z tendencją do pękania naczynek
źle reaguje na ciepło, odradza się także masaże, które rozgrzewają
i pobudzają skórę do pracy.



kłonność do pękania naczynek często dziedziczymy. Jeśli
mama lub babcia miały problem z teleangiektazjami, jest
spore prawdopodobieństwo, że my również będziemy mieć
do nich tendencję – wyjaśnia Edyta Kułakowska, kosmetolog z warszawskiej kliniki Relax in Spa. – Jednak dziś wiemy też,
że geny to nie wszystko. Równie ważny jest styl życia i pielęgnacja.
Eliminując czynniki ryzyka, możemy sobie pomóc – dodaje.

CERA POD OPIEKĄ

DOMOWE RYTUAŁY

NASZ EKSPERT
Edyta Kułakowska
kosmetolog, Relax in Spa

Cera naczynkowa jest dość trudna w pielęgnacji. – Celem jest
wyciszanie i łagodzenie istniejących zmian, a przede wszystkim
wzmacnianie płaszcza lipidowego skóry. Stąd sięgać należy
po łagodne preparaty, przeznaczone do cery wrażliwej i naczynkowej – zaznacza kosmetolog.
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Do wspomnianych czynników ryzyka należą m.in. ekspozycja
na gwałtowne zmiany temperatury, palące słońce, wiatr, korzystanie z solarium czy sauny.
– Pękaniu naczyń sprzyjają stres, doświadczanie gwałtownych
emocji. Do tego ostre przyprawy, gorące napoje, używki, takie
jak alkohol, papierosy, ale też kawa i herbata – wylicza ekspertka. – Nie bez znaczenia są zaburzenia gospodarki hormonalnej,
do których dochodzi chociażby w czasie ciąży czy menopauzy,
ale także stosowanie antykoncepcji hormonalnej.
Wszystkie te aspekty zyskują na znaczeniu, zwłaszcza wtedy
gdy mamy skórę o określonej budowie. – Tendencje do pękania
naczynek ma szczególnie cera cienka, płytko unaczyniona,
wrażliwa na dotyk, skłonna do podrażnień i alergii, pokarmowych czy wziewnych, ale także do stanów zapalnych – mówi
Edyta Kułakowska.

• kwasy AHA
• retinol i kwas retinowy
• mocznik

Problematycznej i wrażliwej cerze naczynkowej przyda się wzmocnienie w postaci profesjonalnych kuracji.
– Spośród zabiegów wyciszających, a zarazem wzmacniających,
godne polecenia są sonoforeza i jonoforeza. Ta pierwsza za pomocą ultradźwięków wprowadza w głąb skóry substancje aktywne,
na przykład witaminę C. Druga wykorzystuje do tego samego celu
impulsy elektryczne, które wbrew pozorom nie wywołują podrażnień – mówi kosmetolog. – Procesy regeneracyjne cery naczynkowej doskonale wzmocni mezoterapia igłowa, czyli aplikacja
składników odżywczych za pomocą delikatnych nakłuć. Warto
też rozważyć peeling azelainowy w gabinecie.
Do likwidacji widocznych naczynek i rumienia polecana jest laseroterapia, np. z użyciem lasera IPL. – W trakcie zabiegu dochodzi
do absorpcji energii świetlnej przez hemoglobinę, co po kilku zabiegach powoduje zniwelowanie zaczerwienień – tłumaczy
kosmetolog.
Poprawie wyglądu skóry służy także termokoagulacja – bezinwazyjny zabieg mikrochirurgiczny, polegający na zamykaniu
naczynek. ◆
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ważam, że większość rzeczy zagrałem poniżej
założeń. Miałem wiele artystycznych wpadek,
niejednokrotnie czułem, że rozczarowałem reżysera. Ale często było też odwrotnie. To ja czułem
się oszukany. Piękne plany okazywały się utopią”
– przyznaje Jan Frycz. Jednak nie przejmuje się ani Wężem
(antynagroda przyznawana najgorszym polskim filmom
od 2012 roku) za występ poniżej godności w „Wyjeździe integracyjnym”, ani opiniami, że marnuje swój talent w komediach romantycznych. Na dużym i małym ekranie pojawia
się dla gaży. Jak mówi: „żeby pozwolić sobie na luksus, którym jest teatr, trzeba mieć odłożone trochę pieniędzy”.

Kiedyś śmiał się, gdy ktoś
mówił, że najcenniejszy jest
czas z rodziną. Dla niego
najważniejsze były role
teatralne, filmowe, serialowe.
Dzięki trzeciej żonie zrozumiał
swoje błędy, odbudował relacje
z dziećmi i odkrył uroki bycia
dziadkiem.

ZUPA, TELEWIZOR I MOŻE JAKAŚ MIŁOŚĆ

Urodził i wychował się w Krakowie. Tak wspomina dzieciństwo: „Dziadek miał wspaniałą bibliotekę w domu. Pamiętam zapach tych książek. I ojca, który mi powtarzał: No, to
jest dobra książka. Ale ty jesteś za głupi, żeby to przeczytać.
Więc ja przez przekorę chciałem to przeczytać. I czytałem”.
Również z przekory poszedł do szkoły teatralnej. Ojciec,
inżynier górnictwa, „uważał, że powinienem zdobyć konkretny zawód, a aktorstwo może być dodatkiem, hobby.
Pomyślałem: To co? Mam tak jak ojciec wstawać o czwartej, wracać zmęczony o piątej, zupa, telewizor i może jakaś
miłość? I to ma być całe moje życie?” – wyznał Jan Frycz
po latach.
Stanął przed komisją egzaminacyjną i dostał się do krakowskiej PWST za pierwszym razem, bez najmniejszego
problemu. Co ciekawe, w liceum nie był dobrym uczniem.
„Powtarzałem drugą klasę, bo się zakochałem. Zadziwiłem się nagle kobietą. I... zostałem na następny rok. Mama
mnie zapytała, z czego mam dwóje. Jak zacząłem wyliczać,
to okazało się, że mam prawie ze wszystkiego. Ale to było
piękne. W liceum straciłem rok” – zdradził w jednym
z nielicznych wywiadów.

/ TEKST Katarzyna Janicka

~

ŁADNY CHŁOPIEC Z GRUBYM GŁOSEM

Już podczas studiów zorientował się, że ojciec mu kibicuje.
„Za żadne skarby by się do tego nie przyznał. Będąc wielkim humanistą i miłośnikiem literatury, zawsze pozostawał krytyczny wobec tego, co robiłem” – ujawnił aktor.
I dodał: „Byłem bardzo zdolnym studentem i już po trzecim
roku wiedziałem, że będę miał angaż w teatrze. Popełniłem
błąd, ale i tak się obroniłem, tyle, że trzy lata później”.

Ten błąd to… małżeństwo. „Ożeniłem się bez sensu.
Miałem 22 lata. Byłem na drugim roku i zdarzyło się”
– tak podsumował związek z Grażyną Laszczyk, koleżanką
ze studiów. W październiku 1977 roku zostali rodzicami
córki Gabrieli i zaraz potem małżeństwo się rozpadło.
Frycz zawsze miał powodzenie u kobiet: „Byłem ładnym
chłopcem z grubym głosem. I… brakowało harmonii. Adam
Hanuszkiewicz kiedyś powiedział do mnie: Musisz trochę
poczekać, swoje przeżyć, trochę dopić, by to wszystko zestroiło się w jedną całość”.
Podczas debiutanckiego przedstawienia „Dam i huzarów”
spadło mu czako z głowy i potoczyło się na widownię. Koledzy stwierdzili: już po Fryczu, to zły znak. Pomylili się, chociaż początki rzeczywiście były trudne. Gdy po kilku rolach
w Teatrze Słowackiego młody aktor przeniósł się do Warszawy, do Narodowego, wybuchł stan wojenny. „Z tamtych lat
pamiętam taką historię. W kawiarni hotelu Forum dosiadł
się do mnie znany powszechnie w branży filmowej ubek
z propozycją nie do odrzucenia. Mówię mu, że nie, nie będę
grał w filmie o tym, jak rodziła się przyjaźń polsko-radziecka. A on na to: No, wie pan, możemy tak załatwić, że pan już
w żadnym filmie nie zagra. Zamknęły się wrota kariery. Przez
trzy lata po kościołach mówiło się wiersze” – wspominał.

AZYL PRZY ULICY JÓZEFA NA KAZIMIERZU

Wrócił do Krakowa, dołączył do zespołu Starego Teatru.
Poznał Agatę, uczennicę liceum pielęgniarskiego. Została
jego drugą żoną, urodziła pięcioro dzieci i sama je wychowywała, bo mąż większość czasu spędzał poza domem,
kursując między grodem Kraka, gdzie mieszkał z rodziną,
a Warszawą, gdzie rozwijał swoją karierę filmową.
Dzieci widywały ojca sporadycznie, właściwie go nie znały. Olga, która poszła w jego ślady, zdradziła: „Jak coś przeskrobaliśmy, ojciec stawiał nas w rzędzie. Wtedy zrzucaliśmy na siebie nawzajem winę. On nauczył nas, że wszystko
trzeba brać na klatę. Ogromnym wyróżnieniem była wizyta w kawalerce przy ulicy Józefa na Kazimierzu. To był azyl
ojca. Uciekał tam uczyć się ról i sklejać modele”. Olga miała 12 lat (Maria – 14, Antoni – 13, Michał – siedem, Wojciech
– pięć), gdy ojciec porzucił rodzinę dla innej kobiety.
„Po rozwodzie rodziców mama walczyła o nas w sądzie.
Musiała udowodnić, że sama da radę wychować mnie i rodzeństwo. A tata? Nie widziałam go chyba osiem lat. Nie mogłam
mu wybaczyć, że nas zostawił” – ujawniła Fryczówna.

N I E WO L N I K

PRZYZWYCZAJEŃ
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Powiedzieli o nim:
Krzysztof Globisz: Jest pewniakiem.
W pracy bezwzględny. Nie znosi
połowiczności, niedopracowania,
nieróbstwa.
Danuta Stenka: Niby wszystko o Jaśku
wiem, tyle razy graliśmy razem. Wiem,
na co go stać, i wiem, że stać go na wiele, ale on za każdym razem zaskakuje.

Krystian Lupa: Mijaliśmy się ciągle,
bo wszyscy o nim mówili, ale ja miałem do
niego jakieś dziwne uprzedzenie. Uważałem
go za bufona. Wymyśliłem sobie, że pochodzi ze sławnej krakowskiej rodziny Fryczów,
z rodziny wybitnego scenografa Karola Frycza. Później zrozumiałem, że pod twardym
pancerzem kryje zagubienie i wrażliwość.

37 / WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2020

Olga Frycz: Pokazał mi,
że najbardziej fascynujące
w relacji jest odkrywanie tajemnicy, którą ma drugi człowiek.
Dlatego ona musi być chroniona. Zostać w sferze intymnej.
Nauczył mnie też tego, żeby
→
za bardzo się nie cieszyć.

a le ja s ł aw y

s p o s ób na ...

Po latach, pytany o fiasko dwóch małżeństw, aktor wyznał:
„Trudno powiedzieć dlaczego. Dziś myślę już o tym spokojnie. W obu przypadkach rozwód był bez orzeczenia o winie,
jednak zawsze to życiowa porażka. Po prostu nie dobraliśmy się. Byliśmy niedojrzali, obowiązki nas przerosły”.

... lekkie NOGI

WŁASNE KRYTERIA OCENY

Jan Frycz o…
…SOBIE:
Jestem banalny. Nie ma we mnie niczego wyjątkowego.
…OJCU:
Myślę, że nauczył mnie tego, co jest białe, a co czarne.
Ojciec czasami przez swoje odepchnięcie, nawet
zanegowanie istnienia syna, też go w pewnym sensie
czegoś uczy. Syn zawsze pójdzie za ojcem.
Mimo że ojciec nie chce go ciągnąć za sobą.

Frycz znany jest z bezkompromisowych osądów. „Bywam
niewolnikiem swojego charakteru, swoich przyzwyczajeń,
ale jako artysta czuję się wolny. A to znaczy, że jestem skazany na siebie. Nie ma już dla mnie wielkiego znaczenia,
czy ktoś mnie skrytykuje, czy pochwali. Mam własne kryteria oceny” – przyznaje. Bycia surowym dla siebie nauczył
go ojciec. „To pozwala też być surowym dla innych. Wymagać od nich więcej. Komplikuje to życie, myślę jednak,
że jest to jakaś droga w życiu. Pewien drogowskaz. Podział
na to, co dobre i to, co lipne” – mówi.
Nie ukrywa, że gdy córki postanowiły pójść w jego ślady, zachował się jak własny ojciec. Nie mógł pogodzić się
z ich decyzją. Jak tłumaczył: „Mój krytycyzm rodzicielski
zawsze wynika z troski o dzieci i ich wybory życiowe,
są to dla mnie bardzo ważne sprawy. A że to zawód niewdzięczny, to fakt. Aktorzy są jak call girls, czekają na telefon i stresują się, jak nikt nie dzwoni. W końcu ktoś dzwoni i mają swoje pięć minut. Nie ma aktorów wielkich bez
przerwy, wielkich ciągle i nieustannie”.
Gabriela skończyła krakowską szkołę, zna ją przede
wszystkim publiczność teatralna (jest aktorką Teatru Nowego w Poznaniu), pojawia się też w serialach „Na Wspólnej”
(Olga Tadeusiak) i „M jak miłość” (Alicja). Oldze nie udało się przejść przez egzaminy wstępne, ale gra w filmach
(„Weiser”, „Wszystko co kocham”) i serialach (cykl „Rozlewisko”, „M jak miłość”). Dziś Jan Frycz twierdzi,
że Gabriela zbyt poważnie traktuje swój zawód, a karierę
Olgi określa „sposobem na zarabianie na życie”.

PO CAŁYM DNIU SPĘDZONYM NA STOJĄCO
LUB PRZECIWNIE – W POZYCJI SIEDZĄCEJ – NOGI
DOMAGAJĄ SIĘ ZDROWOTNEJ PIELĘGNACJI.
ZOBACZ, CO NAJBARDZIEJ IM SŁUŻY.

1

SPORT TO ZDROWIE – choćby
regularne spacery, jazda na rowerze czy pływanie to doskonały
sposób, by utrzymać krążenie w formie,
zapobiec obrzękom i żylakom.

2

DO GÓRY! – ułóż się wygodnie,
najlepiej na powierzchni równej
i raczej twardej, nogi unieś albo
ułóż, np. na oparciu kanapy, pozwól,
by limfa i krew zaczęły znów swobodnie
krążyć. To także sprawdzona forma
relaksu całego ciała.

ŻEBY NIE PÓJŚĆ W NIEBEZPIECZNE NAŁOGI

…PRACY:
Lubię pracować ze studentami, bo cholera wie, co z nich
wyrośnie. Czy to nie jakiś przyszły Fellini. Dla wszystkich
trzeba mieć szacunek…
…PORAŻKACH:
Są wielką wartością. Czy można być zadowolonym
do końca z tego, co się zrobi w obrębie sztuki? Czasem
z sukcesem trudniej sobie poradzić niż z porażką.
…WARSZAWIE:
Próbowałem odnaleźć się w Warszawie, ale nie umiem się
„przesadzić”. Idę ulicami Krakowa i wiem, że jestem stąd.
Do Warszawy przyjeżdżam do pracy.

Trwały związek zbudował dopiero z trzecią żoną, Małgorzatą, prawniczką w jednej z krakowskich kancelarii. To ona
namówiła go, by odbudował relacje z dziećmi. „Kiedyś śmiałem się, gdy ktoś mówił, że najcenniejszy dla niego jest czas
spędzony z rodziną. A teraz widzę, że to właśnie ma sens.
Coraz bardziej mi rodzinne życie smakuje” – przyznaje aktor.
Na ujawnienie szczegółów nie daje się jednak namówić.
Łatwiej przekonać go do rozmowy na temat konstruowania modeli żaglowców. To jego hobby od wielu lat. Jak wyjaśnia: „Jest coś szczególnego w tej tajemnicy moich żaglowców. To pytanie: czy on popłynie, czy utonie? Jest ta ciągła
niemożliwość zbudowania żagla. Bo człowiek nigdy nie
potrafi dotknąć wiatru. A w tych szczegółach najbardziej
pociąga mnie wiedza o tym, jak kiedyś ludzie te żaglowce
budowali, jak kombinowali. Przy tej dłubaninie zdobywam
dużo wiedzy historycznej. To skupienie nad klejeniem,
to jakaś ucieczka, to moment zatrzymania. Przecież aktorzy muszą uciekać w jakieś hobby. Bo inaczej pójdą w niebezpieczne nałogi. Jeden z moich kolegów w teatrze maluje, inny ma całą kolekcję ołowianych żołnierzyków.
Bo inaczej człowiek by nie wytrzymał. Trzeba jakoś to napięcie po zejściu ze sceny odreagować. W coś je wpakować”. ◆
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3
FOTO: ADOBE STOCK (2)

…AKTORSTWIE:
Grając jakąś postać, nie chcę wszystkiego rozumieć.
Nie chcę epatować swoim wnętrzem, pokazywać, jaki
jestem bogaty duchowo. Potrafię się dziwić, że partner
coś do mnie powiedział, choć przecież teoretycznie wiem,
jakie zdanie padnie. Aktor, który traci dar dziwienia się,
jest skończony.

EFEKT CHŁODZENIA – letni
prysznic lub codzienny masaż
z użyciem żeli i maści wspierających mikrokrążenie, a dodatkowo
chłodzących, np. z mentolem, aloesem
lub ziołami, przyniesie ulgę zmęczonym
nogom. Masaż wykonuj kolistymi ruchami, w kierunku od stóp do ud.

4

OGRANICZ SÓL – najsmaczniej
będzie, gdy zrezygnujesz z niej
na rzecz przypraw, które wesprą
procesy trawienne, ale nie spowodują
zatrzymania wody w organizmie,
opuchlizny.

5

DUŻO PIJ – najlepiej około
2 litrów niegazowanej wody,
herbat owocowych i ziołowych,
domowych kompotów. Postaw
na warzywa i owoce, które również
skutecznie nawadniają.

6

UCISK POD KONTROLĄ
– po konsultacji z lekarzem spytaj
w aptece o uciskowe podkolanówki lub pończochy, które są dobrą profilaktyką żylaków, łagodzą ból i zmniejszają obrzęki.

W ŻELACH, MAŚCIACH I TABLETKACH DZIAŁAJĄ:
• ruszczyk kolczasty
• wąkrotka azjatycka
• kasztanowiec

• ginkgo biloba
• jagody i borówki
• skrzyp polny
• rutozyd i witamina C
• liście i pestki winogron • diasmina
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ELEK-

nawet do dwóch godzin po zakończeniu kontaktu z ekranem – a rano
ze wstawaniem. Młodsze dzieci potrafią się tak zatracić, że wskutek oglądania telewizji zapominają pójść do toalety. Starsze mogą kłamać, byle tylko
rodzice nie zabrali im komórki czy tabletu.

NIKA

Jakie jeszcze szkody wyrządza dziecku przesiadywanie przed ekranem?
Opóźniony rozwój motoryczny, wady postawy. Pogarsza się wzrok – według
danych GUS aż 50 proc. polskich dzieci ma krótkowzroczność lub astygmatyzm – unieruchomione przed ekranem oko nie rozwija się prawidłowo.
Następny skutek to otyłość, spowodowana brakiem ruchu i podjadaniem.
Kolejny to opóźniony rozwój mowy – pod względem logopedycznym, jak
i zasobu słownictwa – problemy ze słuchem, a w konsekwencji z czytaniem.
Bezsenność, zmęczenie, zaburzenia nastroju. Agresja i autoagresja, bez
wyraźnej przyczyny. Spadek motywacji i ogólna apatia.

TRO-

Sporo tego…
To dlatego, że aktywność fizyczna jest niezbędna, żeby wytworzyły się sieci neuronalne, będące nośnikiem dla impulsów, które umożliwiają przyswajanie i przetwarzanie informacji. Im gęstsza jest ta sieć, tym większe zdolności poznawcze i wyższe IQ. Do czwartego roku życia przyrost synaps jest
najszybszy. Każda minuta, w której malec tkwi nieruchomo, powoduje trudno odwracalne skutki dla jego potencjału intelektualnego. Jeśli ruchu jest
za mało, bo dziecko przesiaduje godzinami z tabletem w ręku, wszystkie
bodźce z ekranu kumulują się w ciele i mózgu. Przestymulowanie powoduje zmiany w zachowaniu, wywołując nerwice czy depresję.

NASZ EKSPERT

Brzmi bardzo poważnie.
Gdy maluch dotyka błota, kory drzewa, piasku, kamienia, patyka – dochodzi do wielozmysłowej stymulacji, która uruchamia produkcję połączeń
neuronalnych. Kontakt z gładkim i chłodnym tabletem tego nie zapewni.
Drażni mnie też, gdy słyszę od rodziców, że znajomość nazw kolorów
po angielsku jest dowodem na to, że elektronika edukuje. Przeciwnie – spodziewajmy się, że kiedy pociecha skończy siedem lat, będzie zupełnie nieprzygotowana do wyzwań w szkole, a jej mózg nie będzie zdolny do przetwarzania różnorodnych bodźców.



Po czym poznamy, że dziecko za długo przesiaduje przed ekranem?
Mogą pojawić się kłopoty z koncentracją, rozkojarzenie, emocjonalne rozchwianie, dążenie do tego, żeby każdą wolną chwilę spędzać z tabletem czy
telefonem. Malec zaniedbuje swoje obowiązki, może mieć kłopoty w nauce.
Pojawiają się problemy z zaśnięciem – kora przedczołowa jest aktywna
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Ile czasu może więc spędzać przed ekranem mały człowiek?
Dziecko do drugiego, a nawet trzeciego roku życia nie powinno mieć w ogóle kontaktu z elektroniką. Dla 2-3-latka maksimum to 20 minut dziennie,
dla 3-5-latka 30 minut, do ukończenia szkoły podstawowej – 60 minut,
a dla nastolatków – dwie godziny dziennie.
Jak te normy wprowadzić?
Dziecku do czwartego roku życia wystarczy schować tablet. Już po kilku
dniach wszystko powinno wrócić do normy. W przypadku starszaków ustalamy konkretny czas i porę na granie. Nie uzależniamy tego od odrobienia
lekcji, zjedzenia obiadu. To nie jest nagroda. Uczniowie szkoły podstawowej
powinni mieć dwa dni wolne od elektroniki, a starsi – przynajmniej dzień.
Zadbajmy o zajęcia, które stymulują rozwój. Zainteresowanym polecam
moje dwa e-booki z propozycjami zabaw: „Rozwój, radość, relacja, czyli 101
pomysłów na stymulujące zabawy dla dzieci w wieku 2-6 lat” oraz „Rozwój
od pierwszych dni, czyli 101 pomysłów na stymulujące zabawy dla dzieci
w wieku 0-2 lata”. ◆
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/ ROZMAWIAŁA Alicja Kamińska

Jak jest poważny?
Opublikowane w 2019 roku badania CBOS pokazały, że 64,5 proc. dzieci
w wieku 2-5 lat korzysta z urządzeń mobilnych, średnio spędzając na takiej
aktywności 31 minut. Co trzecie dziecko poniżej 2. roku życia ma kontakt
z elektroniką średnio 14 minut dziennie. Przeciętny czas, jaki dzieci spędzają przed ekranem, to 49 minut. Problem jest olbrzymi.

FOTO: ADOBE STOCK (1), MATERIAŁY PRASOWE (1)

Mariola Kurczyńska
doradca rodzicielski

Gdy maluch dotyka błota, kory
drzewa, piasku, kamienia, patyka
– dochodzi do wielozmysłowej
stymulacji, która uruchamia
produkcję połączeń neuronalnych.
Kontakt z gładkim i chłodnym
tabletem tego nie zapewni
– przekonuje Mariola Kurczyńska,
doradca rodzicielski.
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Nie wszystkie te symptomy kojarzymy z ekspozycją na elektronikę.
Tak, ponieważ konsekwencje są rozłożone w czasie. Dzieci zamykają się
w sobie, mają problemy z nawiązywaniem relacji. Dochodzi do tego, że nastolatki umawiają się na randkę i w jej trakcie piszą do siebie na telefonie.

POD NADZOREM

Dlaczego telewizja, tablet i smartfon uzależniają?
To, co się dzieje na ekranie, sprawia, że w mózgu dziecka włączają się fale
alfa, odpowiadające za odprężenie, rozluźnienie. To źródło olbrzymiej przyjemności, wywołanej tym, że uruchamia się produkcja opioidów. Gdy odbierzemy dziecku tablet, poziom peptydów opioidowych gwałtownie spada
i aktywują się obszary odpowiedzialne za odczuwanie bólu. Stąd kilkulatek odstawiony od telewizji reaguje agresją, rozdrażnieniem. A skoro już
dziesięciolatki trafiają na oddziały psychiatryczne na odwyk od elektroniki, to znaczy, że problem istnieje.

REKLAMA

pięk ny u my s ł
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SUPLEMENT
SUPLEMENTDIETY
DIETY

Co zrobić, żeby przyspieszyć ten proces?
Uświadomić sobie, że rozstanie ma swoje fazy. Po poczuciu odrzucenia,
desperacji przychodzą: dezorientacja, frustracja, wypieranie, zaprzeczanie.
To zupełnie normalne i w tym kontekście pomocne bywa odromantyzowanie związku. Zdanie sobie sprawy, że nasza relacja nie jest jedyną tego rodzaju na świecie, że miliony ludzi doświadczało i doświadcza rozstań. Nasza
sytuacja nie jest ewenementem na skalę międzygalaktyczną.

COŚ SIĘ KOŃCZ Y,

COŚ SIĘ ZACZYNA

Czy sprawianie sobie przyjemności, nawet na siłę, pomaga?
Nasze ciało żywi się myślami i uczuciami. Jeśli otrzymuje dużo negatywnych
impulsów, zaczyna działać źle na różnych poziomach. I na odwrót: pozytywne bodźce – spotkania z przyjaciółmi, masaż, dobry film – sprawiają, że
zaczynamy czuć się lepiej. Jeśli gloryfikujemy swoje cierpienie, ono rośnie
w siłę. Kiedy zaś doceniamy siebie, pozytywne myślenie zaczyna dominować. Dlatego warto nadawać znaczenie elementom, które nas budują.

Rozstanie oznacza, że skończyła się jakaś rzeczywistość, która przestała dobrze
funkcjonować, i nadszedł czas, aby zastanowić się, czego chcemy w przyszłości,
co nas wspiera i buduje – uważa Joanna Godecka, psycholog.
/ROZMAWIA Alicja Kamińska

Jak uporać się z natrętnymi, negatywnymi myślami?
Przede wszystkim zdajmy sobie sprawę, że to nie emocje nami kierują, lecz my
kierujemy emocjami. Zazwyczaj kiedy jesteśmy samotni, natychmiast dokonujemy osądu tych odczuć: nie jesteśmy zadowoleni z tego, że jesteśmy sami,
nie chcemy tego. Nie lubimy sytuacji, w której jesteśmy, nie lubimy także siebie, nie chcemy mieć negatywnych myśli i uczuć. Chcemy poczuć się lepiej
i zaczynamy tworzyć scenariusze zdarzeń, które mogłyby sprawić, że nasze
cierpienie minie, a partner wróci. To błędne koło, a do tego niekiedy skłania
do ucieczki – w alkohol, zakupy, jedzenie. Jesteśmy w punkcie wyjścia.
Na szczęście świadomość to potężne narzędzie. Gdy w momencie pojawienia się złej myśli uświadomimy ją sobie, mamy szansę coś zmienić. Gdy
zaakceptujemy emocję, nie będzie eskalowała, a dodatkowo dostarczy cennej informacji. Wszystkie formy cierpienia są bowiem sygnałem konieczności zmiany perspektywy. Rozstanie oznacza, że skończyła się jakaś rzeczywistość, która przestała dobrze funkcjonować, i nadszedł czas, by
zastanowić się, czego byśmy chcieli w przyszłości, co nas wspiera i buduje.


Rozstanie to przykre doświadczenie. Jakie błędy w myśleniu o sobie najczęściej wówczas popełniamy?
Przez wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy analizujemy: co zrobiłam nie tak? A może gdybym nie powiedziała tego lub tamtego, nie doszłoby do rozstania… Samooskarżamy się, obwiniamy o kryzys i rozpad związku, mamy pretensję o to, że nie
zachowaliśmy się inaczej. Tymczasem rozstanie to konsekwencja kryzysu w związku, braku czytelności i jasności relacji.

NASZ EKSPERT
Joanna Godecka
terapeutka TSR, członkini Polskiego Stowarzyszenia
Terapeutów Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach, dyplomowany life coach

Sądzimy, że to z nami jest coś nie tak, skoro partner zdecydował się odejść.
Mam obecnie pacjentkę, która uważa, że gdyby wcześniej
przyszła na terapię i uporała się ze swoim pesymistycznym
podejściem do życia, jej związek nadal by trwał. Jednak ten
tok myślenia do niczego nie prowadzi. Podobnie jak porównywanie się do innych, także przyszłych partnerek naszego
eks. Kolejny błąd w myśleniu to wybielanie partnera, co często wiąże się z podsycaniem nadziei na jego powrót.

Jak długo takie zawieszenie może trwać?
Z mojego doświadczenia wynika, że długość żałoby po związku wcale nie jest proporcjonalna do siły uczucia. Powiedziałabym, że kilka tygodni to norma, ale po tym czasie powinniśmy już zacząć funkcjonować samotnie, mimo smutku.
Zazwyczaj u źródła przedłużającego się trwania w złudzeniach leży lęk przed konfrontacją z rzeczywistością,
emocjonalna kapitulacja. Osoby, które mają wyższą
samoocenę, nie podsumowują zakończonego związku
negatywnie, nie mówią: „Jestem do niczego”, „Nic mi
się już nie uda”, „Zawsze będę sama”. Szybciej uświadamiają sobie, że koniec jest początkiem czegoś następnego, i rozpoczynają nowy etap.
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Ale chyba warto wyciągnąć wnioski z poprzedniej relacji?
Tak, przy czym trzeba uważać, żeby nie budować nowego związku na zaprzeczeniu poprzedniemu, bo niechcący możemy przypisać nowemu partnerowi
cechy, których on nie ma. Nie przewrażliwiajmy się więc na zachowania, gesty,
słowa, ponieważ miłość, która da nam satysfakcję, nie może się rodzić z lęku.
FOTO: ADOBE STOCK (1), MATERIAŁY PRASOWE (1)

Czy takiej nadziei żywić w ogóle nie należy?
Niedowierzanie i zaprzeczanie rozstaniu jest zupełnie naturalną fazą. Sądzimy, że to nieporozumienie i wszystko jeszcze można naprawić. Ale przywiązanie do myśli, że do siebie wrócimy,
jest jak kotwica, która nie pozwala nam płynąć dalej. Warto
sobie uzmysłowić, że rozstania w większości przypadków
są ostateczne. Tkwienie w zawieszeniu i ułudzie jest bez sensu.

Kiedy jesteśmy gotowi, żeby zacząć coś nowego?
Wtedy gdy zaczynamy dopuszczać do siebie myśl, że możemy ułożyć sobie
życie z kimś innym. To przychodzi naturalnie. Robienie jakichkolwiek założeń blokuje naszą otwartość na nowe doświadczenia.

Czasem jednak wpadamy w pułapki tych samych błędów.
Bywa, że szukamy określonego wzorca partnera, który wcale nie jest dla nas
korzystny. Na przykład podobają się nam silni i stanowczy mężczyźni, ale
zawsze kończy się to tym, że się im podporządkowujemy. Taki trudny wzorzec warto zmienić. Ze związku, który nas zawiódł, weźmy naukę, na przykład, że mamy skłonność do wyręczania. Jeśli zauważamy, że dajemy za
dużo, dobrze jest się tego oduczyć. Zacząć respektować swoje granice. Kiedy wchodzimy w nową relację, dbajmy o swój komfort. Pozbądźmy się kompleksów, czujmy się ze sobą dobrze, a szanse na udany związek wzrosną.
Czyli pewność siebie to składowa sukcesu?
Zależność jest prosta: jeśli siebie lubimy i doceniamy, oczekujemy, że partner też tak będzie myślał. Nie udowadniamy na każdym kroku, że zasługujemy na to, by być kochanym. Dajemy z siebie tyle, ile chcemy, a nie tyle, ile
się od nas żąda. Jeśli o siebie dbamy, partner dostrzeże w nas wartość, która
jest cenna i której nie może stracić. ◆
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REKLAMA

pięk ny u my s ł

bud ż et p o d kont rol ą
REKLAMA

Z miłości
D O B L ISK I CH

UWAGA! Możesz też wykupić ubezpieczenie dla kogoś z rodziny
i opłacać mu składki.

ILE OTRZYMAJĄ BLISCY?

Kwotę wypłaty ustalasz wspólnie z ubezpieczycielem. Zazwyczaj
umowę zawiera się na lata. Od tego, jak długi jest to czas, zależy tzw.
suma ubezpieczenia. Ma na nią wpływ także m.in. to:
• ile masz lat
• na co się leczysz
• czy w twojej rodzinie są choroby dziedziczne
• czy palisz
• czym się zawodowo zajmujesz

O ubezpieczeniu na życie myślimy zwykle w kategoriach wydatku,
który na liście pilnych potrzeb znajduje się gdzieś na szarym końcu.
Tymczasem warto potraktować je jak inwestycję.

ILE BĘDĘ PŁACIĆ?

I znów, to zależy od tego, jaką kwotę wypłaty chcesz zagwarantować
osobom uposażonym. Wpływ ma także to, w jakim wieku zawierasz
umowę. Ponadto możesz regulować składkę w cyklu miesięcznym,
kwartalnym, rocznym lub rocznym – to także determinuje wysokość
tej opłaty. Na rynku dostępne są oferty podstawowe (30-50 zł miesięcznie), ale też pakiety VIP (kilkaset złotych miesięcznie), dające
ochronę dla całej rodziny i wysoką kwotę ubezpieczenia (nawet 500
tys. złotych).

/ TEKST Julia Zięba

♥
o prawda, że ubezpieczenie na życie gwarantuje pieniądze nie tobie, lecz twoim bliskim, i to dopiero
wówczas, gdy ciebie już nie będzie. Spójrz jednak
na sytuację z drugiej strony – to ubezpieczenie dla
osób dla ciebie ważnych na czas i ewentualne finansowe konsekwencje twojej śmierci.

T

UWAGA! Zawsze czytaj tzw. ogólne warunki ubezpieczenia
(OWU) dołączone do dokumentu. Znajdziesz tam szczegóły
i zasady umowy, którą podpisujesz, m.in. definicje takich pojęć
jak rodzina.

KIEDY SIĘ PRZYDAJE?

KOGO OBEJMUJE?

Pieniądze z polisy ubezpieczeniowej otrzymają te osoby, które wskażesz jako tzw. uposażonych. Decyzja, kto to będzie,
należy tylko do ciebie. W umowie określasz też, w jakim procencie każda z wymienionych osób otrzyma środki.
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Choroba, wypadek komunikacyjny, katastrofa żywiołowa
– nie jesteś w stanie przewidzieć, co ci się przydarzy i kiedy.
Mimo to gdy kupujesz ubezpieczenie na życie, obejmuje ono
wszystkie przyczyny śmierci.

JAKIE SĄ FORMALNOŚCI?

Zanim podpiszesz umowę, przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego (TU), z którym zawierasz umowę, poprosi cię o wypełnienie – dość długiej – ankiety, w której znajduje się wiele pytań o rozmaite dolegliwości i schorzenia, przebyte zabiegi i dziedziczne
obciążenia zdrowotne. Może też skierować cię na badania lekarskie,
które pozwolą na doprecyzowanie twojego stanu zdrowia i oszacowanie – brzmi brutalnie, ale tak jest – prawdopodobieństwa twojej
śmierci z powodu choroby czy wypadku.
UWAGA! Szczególnie zły stan zdrowia i zaawansowany wiek mogą
być przez niektórych ubezpieczycieli uznane za czynniki dyskwalifikujące do podpisania umowy ubezpieczenia. ◆
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z w i z y t ą w…

BRAMA
OPATOWSKA

została wzniesiona
w XIV wieku, jej
fundatorem
był król Kazimierz
Wielki.

SANDO-

MIERZ

Miasto występku, zbrodni, mroczne? Odkąd zlokalizowano tu akcję
„Ojca Mateusza”, a następnie kryminału Zygmunta Miłoszewskiego
„Ziarno prawdy”, Sandomierz przestał być sielską pamiątką
zamierzchłej historii, a stał fascynującą przestrzenią,
którą koniecznie trzeba odwiedzić.

PANORAMA SANDOMIERZA
z perspektywy Wisły zapiera
dech w piersiach malowniczością
i zachęca do dalszych eksploracji
królewskiego miasta.

/ TEKST Katarzyna Dębicka



LESSOWY WĄWÓZ ŚW. JADWIGI

Z

acznijmy jednak od sprostowania: serialowa fabuła,
choć sugestywna, to fikcja. Sandomierz nie jest
bowiem miastem niebezpiecznym, w którym raz po
raz dochodzi do mrożących krew w żyłach zbrodni.
Fani fabuły z Arturem Żmijewskim w roli głównej mogą
za to zwiedzić muzeum „Świat Ojca Mateusza”, w tym plebanię, kościół i posterunek.
Co się tyczy powieści Miłoszewskiego, ponoć władze miasta uznały zawartą w niej charakterystykę mieszkańców i samego Sandomierza za krzywdzącą i niezgodną z rzeczywistością. Kto chce wyrobić sobie własne zdanie, może najpierw
przeczytać książkę, a później udać się na zwiedzanie – ewentualnie odwrotnie.

MIASTO KRÓLEWSKIE

Oczywiście, na tym nie koniec staromiejskich atrakcji.
Koniecznie trzeba udać się na XIV-wieczny zamek, zbudowany na miejscu X-wiecznej warowni, obecnie pełniący
funkcję miejskiego muzeum. Bogatą historię tego budynku,
obejmującą m.in. czasy potopu szwedzkiego i austriackiego
zaboru, usłyszeć można z ust przewodników, którzy poza
sezonem turystycznym oprowadzają: od wtorku do piątku
w godzinach 9.00-16.00, w soboty i niedziele w godzinach
10.00-16.00, zaś w poniedziałki (oprócz pierwszego w miesiącu) – od 13.00 do 15.00.
Nie można sobie odmówić wspięcia się na gotycką (XIV wiek)
Bramę Opatowską – czyli bramę wjazdową do miasta – skąd
roztacza się malownicza panorama na Sandomierz i jego okolice, między innymi Wisłę i Góry Pieprzowe. Po zejściu z wieży, warto rzucić okiem na pozostałości średniowiecznych
murów obronnych i zrobić sobie zdjęcie w słynnej furcie, zwanej Uchem Igielnym – to z kolei zachowany fragment innej
bramy wjazdowej – Bramy Dominikańskiej.
→

Tymczasem warto zaznaczyć, że korzenie Sandomierza,
nazywanego małym Rzymem z uwagi na fakt, że położony jest na siedmiu wzgórzach, sięgają X wieku. O mieście

wspomina Gall Anonim w swojej XII-wiecznej kronice,
zwracając uwagę, że było to wówczas jedno z trzech (obok
Wrocławia i Krakowa) tzw. miast królewskich.
Jako element szlaku handlowego z Zachodu na Ruś, aż
do XV-XVI wieku cieszyło się dużą estymą, tym bardziej
często bywał tu król i jego świta. Natomiast w 1570 r. spotkali się w Sandomierzu przedstawiciele polskiej reformacji – kalwini, luteranie i bracia czescy – by podpisać tzw.
ugodę sandomierską, sojusz protestantów przed kontrreformacją. Do dziś poza katolickim funkcjonują tu obrządki prawosławny i protestancki.

miejskiej historii – o czym chętnie opowiadają przewodnicy. Udostępnione turystom korytarze pełniły kilka wieków temu funkcję składów i schronów. Po tym jak doszło
w nich do kilku katastrof budowlanych, w latach 60. ubiegłego wieku świetność przywrócili im naukowcy krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie w jednej
z komnat działa sala kinowa, gdzie można obejrzeć film
opisujący dzieje Sandomierza. Od października do marca
PTT czynna jest codziennie w godzinach 9.00-17.00, bilety można kupić w kasie, na rynku.

WĘDRUJĄC PODZIEMIAMI…

Sam Rynek Starego Miasta ma zresztą swój niepowtarzalny
urok. Poza zabytkowymi renesansowymi mieszczańskimi
kamienicami – najbardziej znana to kamienica Oleśnickich,
w której miało dojść do podpisania wspomnianej ugody sandomierskiej – można stąd podziwiać budynek renesansowego ratusza.

Znana z przewodników i wspomnianych kryminałów, licząca około pół kilometra, Podziemna Trasa Turystyczna
(PTT) to sieć chodników wiodących pod sandomierskim
rynkiem. Można od niej zacząć zwiedzanie miasta, tym
bardziej że każdy fragment trasy nawiązuje do konkretnej
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to licząca pół kilometra trasa biegnąca
między ulicami Staromiejską a Królowej Jadwigi.

…I NA POWIERZCHNI
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z w i z y t ą w…

RYNEK

z zabytkową studnią to miejsce,
z którego można rozpocząć
zwiedzanie Sandomierza

rów. Pełne architektonicznych śladów historii są także kościoły pw. św. Pawła, św. Ducha, św. Michała, a także reformacka świątynia św. Józefa czy dawna synagoga, świadectwo
historii – sięgającej korzeniami średniowiecza – gminy
żydowskiej, a obecnie siedziba Oddziału Archiwum Państwowego z bogatymi zbiorami archiwaliów.

DAWNY KLASZTOR
OJCÓW DOMINIKANÓW

to obecnie siedziba urzędu miejskiego.

Obowiązkowym punktem na trasie zwiedzania Sandomierza są kościoły. Przede wszystkim gotycka bazylika katedralna z XIV wieku, wzniesiona na miejscu, ufundowanej przez
Kazimierza Wielkiego w 1360 roku, kolegiaty. Podziwiać
w niej można między innymi XV-wieczne feski i rokokowe
ołtarze. Z kolei XII-wieczny dominikański kościół św. Jakuba to miejsce kultu bł. Sadoka i 48 współbraci męczenników,
zamordowanych w 1260 roku wewnątrz kościoła przez Tata-

Ważnym zabytkiem Sandomierza jest XVII-wieczne Collegium Gostomianum, jedna z najstarszych szkół średnich
w Polsce, dawna siedziba kolegium jezuitów, w której dziś
także mieści się szkoła. Zwiedzać można sześć kondygnacji
oryginalnego skrzydła, unikatową, bo w kształcie elipsy,
klatkę schodową, a także piwnice. Z kolei tzw. Dom Długosza – od nazwiska fundatora Jana Długosza, kanonika sandomierskiego – to dzisiaj siedziba muzeum diecezjalnego
z licznymi obrazami, ceramiką, kolekcją mebli i nie tylko.
Poza zabytkami architektury i sztuki okolice Sandomierza mają do zaoferowania spacer Wąwozem św. królowej
Jadwigi (w sezonie niezbędne jest uzbrojenie się w repelenty, bo komary skutecznie uprzykrzają wędrówkę). Można
się do niego wybrać po wizycie na zamku lub wprost z rynku – to niedaleko. W sezonie (do października) można dodatkowo połączyć spacer z rejsem statkiem po Wiśle – to okazja do spojrzenia na Sandomierz z innej perspektywy, a zarazem
rzut okiem na całą panoramę miasta.
Tegoroczną atrakcją jest też miejska tężnia solankowa
– strefa zdrowia i relaksu, gdzie można poinhalować się
mineralnym aerozolem, a przy okazji pochodzić boso po specjalnie do tego przygotowanych ścieżkach.
Warto śledzić oficjalną stronę internetową miasta
www.sandomierz.pl, gdzie zamieszczane są zapowiedzi
wydarzeń kulturalnych na najbliższe dni i odnośniki do najważniejszych sandomierskich atrakcji turystycznych wraz
z informacjami o godzinach zwiedzania. ◆
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CEGLANY BUDY NEK RATUSZA
wzniesiono w XIV wieku, natomiast trzy stulecia później
do głównej bryły dobudowano wieżę.

COŚ DLA DUCHA

LEK PROBIOTYCZNY

KOLEBKA EDUKACJI



Dieta bazująca na tłustych rybach wpływa na obniżenie ryzyka
chorób sercowo-naczyniowych, a także prawidłowy poziom cholesterolu, czego dowiodły już przeprowadzone ponad dekadę temu badania porównawcze na populacjach Japończyków mieszkających: w Japonii i w Stanach Zjednoczonych.



Ryby i owoce morza są doskonałym źródłem odżywczego, dobrze
przyswajalnego, a zarazem lżej strawnego białka, stanowią więc
świetny zamiennik dla mięsa zwierzęcego. Są sycące, co czyni z nich
dobry element diety odchudzającej.



Zawierają witaminy: E, D, B, a ponadto fosfor, potas, wapń, selen,
jod, magnez, cynk, miedź i żelazo, czyli dostarczają organizmowi
niemal kompletu niezbędnych makro- i mikroelementów.
Największą zawartość dobroczynnych składników mają ryby tłuste morskie, niższą ryby tłuste słodkowodne, zaś najniższą ryby chude. Pod względem zawartości kwasów omega-3 prym wiodą: węgorz, łosoś atlantycki,
sardela, sardynki, śledź atlantycki, makrela atlantycka i pstrąg tęczowy.
Mniej znajdziemy ich w rybach o białym mięsie (dorsz, płastuga, halibut)
i skorupiakach. Te ostatnie są jednak doskonałym źródłem białka.
Do najmniej wartościowych gatunków należą panga, tilapia, ryba maślana, okoń nilowy. Co do tuńczyka zdania są podzielone – czerwony może
być źródłem toksycznych związków, w tym rtęci, ten o białym mięsie jest
polecany i bezpieczny.

ZAKUPY Z GŁOWĄ

ZDRÓW

Kupując ryby i owoce morza, przede wszystkim zwracaj uwagę na ich
świeżość, zaś w przypadku mrożonych – również na to, by przechowywać i przyrządzać je zgodnie ze wskazówkami producenta, umieszczonymi na opakowaniu.
Na zdrowie okazu wskazują błyszczące oczy, lśniąca łuska, czerwone
(nie brunatne) skrzela, niezbyt intensywny zapach, a także sprężystość
mięsa. Szukaj też oznaczeń gwarantujących zrównoważony połów i bezpieczne miejsce hodowli (certyfikaty MSC i ASC). Obecnie producent
zobowiązany jest do zamieszczania na opakowaniu informacji nie tylko
o nazwie gatunku (również po łacinie), lecz także o tym, skąd i w jaki
sposób ryba została złowiona (użyte narzędzia połowowe).

JAK RYBA
/ TEKST Katarzyna Witulska



Z

danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej na koniec ubiegłego roku wynika, że każdy z nas zjada rocznie 12 kilogramów ryb i owoców
morza. Przy średniej europejskiej na poziomie 24,3
kilograma, jemy więcej niż Bułgarzy czy Węgrzy (5-7 kilogramów), ale dużo mniej niż Hiszpanie (46) czy Portugalczycy
(57). Przekonujemy się do owoców morza, doceniamy ryby
morskie, za to mniej kupujemy słodkowodnych. Tymczasem

ODWAŻNIE NA CO DZIEŃ

wybór gatunków jest olbrzymi, a ich dostępność coraz większa. W sieciowych supermarketach krewetki czy kalmary
to norma, nie wspominając o łososiu, pstrągu czy dorszu.

JAK NAJCZĘŚCIEJ

Nic nie stoi na przeszkodzie, by ryby gościły na naszym talerzu codziennie. Zgodnie z rekomendacjami Instytutu Żywności i Żywienia minimum to dwa razy w tygodniu, ale regularnie. Co za tym przemawia?



Ryby zawierają kwasy omega-3 oraz -6, korzystne
dla układów krwionośnego i nerwowego. W maju
tego roku na łamach pisma „Neurology” opublikowano
wyniki badań przeprowadzonych na 1315 kobietach w wieku około 70 lat, które 1-2 razy w tygodniu jadły ryby i owoce morza. Okazało się, że dostarczały sobie wystarczającej
porcji omega-3, by ochronić mózg przed skutkiem zanieczyszczenia powietrza. Kwasy omega działają też dobrze
na pamięć, nastrój, kondycję wzroku i odporność. Wykazują właściwości przeciwzapalne.
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Choć Polska cieszy się dostępem do morza,
ryb jemy dużo poniżej średniej europejskiej.
A szkoda, bo są smaczne i bardzo pożywne.

By nie bilansować lekkości ryb ciężkimi dodatkami, najlepiej jest je gotować, dusić lub piec z dodatkiem warzyw, świeżych ziół i cytryny. Jeśli
chodzi o owoce morza, najczęściej podaje się je duszone lub krótko smażone. Wiele z nich można kupić po wstępnej obróbce – są zwykle oczyszczone, umyte i obgotowane. Ich przyrządzenie nie zabiera wiele czasu
i nie wymaga skomplikowanych dodatków.
Krewetki tygrysie można obsmażyć na maśle z dodatkiem czosnku,
soku z cytryny, natki pietruszki czy świeżych pomidorów. Tak przygotowane mogą wystąpić solo, w towarzystwie świeżej bagietki albo z dodatkiem makaronu czy ryżu. Drobne krewetki koktajlowe – jak sama nazwa
wskazuje – sprawdzą się w przystawkach, sałatkach (np. z dodatkiem selera naciowego, ananasa, chili i kolendry) czy makaronach.
Małże św. Jakuba (przegrzebki) wystarczy króciutko obsmażyć na maśle
z dodatkiem wina, czosnku i odrobiny soli, zaś serwować z chrupiącą
bagietką i sałatą skropioną winegretem.
Mule (byle ze sprawdzonego źródła!) dobrze komponują się z sosem
ze świeżych pomidorów i bazylii lub takim na bazie białego wina, śmietanki, kolendry i chili. Kalmary, zwykle dostępne już w postaci krążków,
wystarczy opanierować i wrzucić na krótko na rozgrzany olej. ◆

51 / WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2020

REKLAMA

je d z my mą d r z e

REKLAMA

kuchen ne k l i mat y


Niskokaloryczna,
sycąca, łagodna
dla żołądka,
o aksamitnym
miąższu. Trudno
się jej oprzeć. Nic
dziwnego, dynia ma
mnóstwo kulinarnych
zastosowań.

ŚNIADANIOWE
PLACUSZKI
• 400 g upieczonej dyni • jajko • szklanka mąki krupczatki
lub pełnoziarnistej • 150 g jogurtu • 4 łyżki roztopionego masła
• po łyżeczce proszku do pieczenia i sody • szczypta soli
• łyżeczka cynamonu • 2 łyżki cukru • miód lub syrop klonowy
• olej do smażenia, np. kokosowy • kilka ulubionych orzechów
Dynię rozgnieć widelcem, dokładnie wymieszaj z jajkiem,
mąką, masłem i jogurtem. Dodaj mąkę, proszek i sodę, sól,
cukier i cynamon, wymieszaj. Smaż na odrobinie oleju,
wykładając łyżką masę (po 1-2 łyżki stołowe na placek). Ciepłe
placuszki podawaj polane miodem lub syropem klonowym,
z dodatkiem ulubionych orzechów.

POMARAŃCZOWA

REWOLUCJA

ROZGRZEWAJĄCY KREM
• 800 g upieczonej dyni • 2 ugotowane
ziemniaki • 1/2 cebuli • puszka mleka
kokosowego (400 ml) • 500 ml rosołu
lub bulionu (może być warzywny) • łyżka
czerwonej lub zielonej pasty curry • 2 łyżeczki
kurkumy • łyżka startego imbiru • łyżeczka
papryki słodkiej • olej do smażenia
• sól i pieprz do smaku
GRZANKI: • kilka kromek bagietki • masło
• przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku
• kilka plastrów sera bursztyn
W garnku o grubym dnie zeszklij
poszatkowaną cebulę, dodaj pastę curry
i smaż do uwolnienia aromatu. Dorzuć
pokrojoną w kostkę dynię, ziemniaki,
starty imbir, chwilkę podsmażaj. Wlej
bulion, zagotuj. Dolej mleko kokosowe,
gotuj przez 10 minut. Dopraw kurkumą,
papryką, solą i pieprzem. Zmiksuj na gładki
krem. Przygotuj grzanki: kromki bagietki
posmaruj masłem z dodatkiem czosnku,
na każdej połóż plaster sera i zapiecz. Zupę
podawaj z dodatkiem grzanek.
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kuchen ne k l i mat y

CHRUPIĄCA
KOMOSA
• 200 g komosy ryżowej • łyżka masła
• 200 g dyni piżmowej • garść jarmużu
• pestki z 1/2 granatu
WINEGRET: • 6 łyżek oliwy • sok z 1/2 cytryny
• ząbek czosnku • sól i biały pieprz

Piekarnik rozgrzej do 180 st. C. Piecz dynię
przez 30 minut, do lekkiego zbrązowienia.
W tym czasie ugotuj komosę według instrukcji
na opakowaniu. Po odcedzeniu przełóż
do miski, dodaj masło, wymieszaj.
Przestudzoną dynię pokrój w kostkę, dodaj
do komosy, wymieszaj z pestkami granatu.
Liście jarmużu – bez grubych łodyżek – przelej
wrzątkiem (możesz też upiec jarmuż razem
z dynią). Dodaj do miski. Zmieszaj składniki
winegretu, polej nim sałatkę. Podawaj od razu
lub po schłodzeniu.

DYNIOWA PIZZA

Drożdże rozkrusz do wysokiej szklanki, dodaj cukier, zalej
ciepłą wodą, wymieszaj i dodaj 2 łyżki mąki. Odstaw na kilka
minut, żeby drożdże zaczęły pracować. Do większej miski
wsyp mąki, dodaj rozczyn, oliwę i sól, wymieszaj zgrubnie
łyżką. Następnie wyrabiaj ciasto na elastyczną kulę, w miarę
potrzeby dosypując mąki lub dolewając odrobinę wody.
Ciasto przełóż do posmarowanej oliwą miski, przykryj
ściereczką, odstaw w ciepłe miejsce na 40 minut,
do wyrośnięcia. Przygotuj sos: na patelni zeszklij
poszatkowaną cebulę i czosnek, dodaj passatę i zagotuj.
Dopraw, wymieszaj i odstaw do przestygnięcia.
Piekarnik rozgrzej do 220 st. C. Rozwałkowane ciasto przełóż
na podsypaną mąką blachę. Rozprowadź na cieście sos
pomidorowy, a następnie posyp całość parmezanem, połóż
dynię w kawałkach, cebulę i oliwki. Piecz przez 10 minut.
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CIASTO: • 20 g świeżych drożdży • 200 ml ciepłej wody
• 1/2 łyżki cukru • 500 g mąki z pełnego przemiału • 100 g
mąki krupczatki + 2 łyżki na zaczyn • 4 łyżki oliwy • łyżka soli
SOS: • 300 ml passaty pomidorowej • 1/2 cebuli • łyżeczka
oregano • ząbek czosnku • 2 łyżki oliwy • sól i pieprz do smaku
DODATKI: • 400 g upieczonej dyni • czerwona cebula • kilka
czarnych oliwek • 6 łyżek startego parmezanu • 150 g koziego sera

ku lt u ra / do czytania, oglądania i słuchania

k r z y ż ów k a /jolka



ZAPRASZAMY DO ZABAWY Z POPULARNĄ KRZYŻÓWKĄ TYPU JOLKA. POD DIAGRAMEM

Zaproszenie na wystawę
Dzieła najwybitniejszego artysty, jaki kiedykolwiek żył i tworzył na terenie Śląska? A może
obrazy najsławniejszych polskich malarzy XIX wieku? Albo rysunki z najpopularniejszych
książek dla dzieci i młodzieży? Muzea w całym kraju zapraszają na spotkanie z wielkimi
twórcami. Dla tych, których nie interesuje oglądanie martwych przedmiotów,
przygotowano wystawę pięknych i rzadkich gatunków storczyków z całego świata.

MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

Polska. Siła obrazu

Szansa zobaczenia w jednym miejscu ponad stu obrazów
najwybitniejszych polskich artystów, m.in. Wyspiańskiego,
Matejki, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Boznańskiej,
Kossaków, Grottgera, Fałata, Pronaszki. Dzieła są nie tylko
refleksją nad tragiczną historią naszego kraju, lecz także
świadectwem poszukiwania nowoczesnych form wyrazu.

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

WPISYWANYCH HASEŁ. WYTĘŻ UMYSŁ I BAW SIĘ DOBRZE!

Iwona Kienzler
Kobiety ze słynnych
polskich obrazów
Kim była Eliza Pareńska – nieszczęśliwa
dziewczyna z portretów Wyspiańskiego? Dlaczego większość mitycznych
postaci na obrazch Malczewskiego ma
twarz tej samej kobiety, Marii Balowej?
Odpowiedzi znajdziesz w tej książce.
Wydawnictwo Lira

Od 18 września do 20 grudnia 2020 roku

ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA W KRAKOWIE

Szancer, wyobraź sobie!

„Malarz dziecięcych marzeń”, król ilustratorów, autor rysunków
do ponad dwustu książek, nie tylko dla dzieci. Jana Marcina
Szancera znają wszyscy, którzy wychowali się na wierszach
Tuwima i Brzechwy, zaczytywali się w przygodach Pana
Kleksa. Oprócz kilkudziesięciu (z tysięcy) rysunków mistrza
na wystawie są też instalacje szafy z podwójnym dnem,
lokomotywy z gwizdkiem, ściany niewidocznych strachów.
Do 15 lipca 2021 roku

MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ WE WROCŁAWIU

Willmann. Opus magnum

Sławomir Koper
Sekretne życie autorów
lektur szkolnych
Ze względów wychowawczych
w oficjalnych biografiach przemilczano
wiele kłopotliwych faktów.
Na przykład ten o sezonowych
romansach Zapolskiej, pracoholizmie
Kraszewskiego czy skłonności
Leśmiana do hazardu.
Wydawnictwo Fronda

Michael Willmann był jednym z najwybitniejszych artystów
doby baroku w Europie Środkowej. W Pawilonie Czterech Kopuł
zaprezentowano prawie sto obrazów tego „śląskiego Rembrandta”,
wypożyczonych z kościołów, klasztorów i kolekcji muzealnych.
Po raz pierwszy – po gruntownej renowacji – eksponowane
są też fragmenty malowideł ze stropu pałacu opatów lubiąskich
w Moczydlnicy Klasztornej.
Do 4 października 2020 roku

KINO

25 lat niewinności.
Sprawa Tomka Komendy

HALA STULECIA W SOPOCIE

Świat storczyków

To już czwarta edycja międzynarodowej imprezy,
w której wezmą udział wystawcy i sprzedawcy
m.in. z Ekwadoru, Czech, Niemiec i Polski. Ekspozycji pięknych
roślin towarzyszą wykłady, prelekcje i warsztaty. Zwiedzający
będą mieli nie tylko możliwość zakupu rzadkich gatunków
storczyków, lecz także poznania innych miłośników orchidei.
10-11 października 2020 roku

Scenariusz tego wyreżyserowanego
przez Jana Holoubka dramatu
sensacyjnego oparto na faktach.
Tomasz (w tej roli Piotr Trojan) miał
23 lata, gdy oskarżono go
o zamordowanie nastolatki. W więzieniu
spędził prawie dwie dekady. W jego
niewinność wierzyła tylko rodzina.
Premiera: 18 września 2020 roku
FOTO: MATERIAŁY PRASOWE (6), ADOBESTOCK (1)
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• niemiłe przygody, trudne, przykre sytuacje • część ciała łącząca udo z tułowiem • mięsień dwugłowy ramienia, który napina kulturysta
• nierób wśród pszczół • mimowolny spazm mięśnia • niepożądany gość • następstwo, konsekwencja czegoś • niepotrzebny mebel, grat
w rupieciarni • farmerki, spodnie z grubego płótna • specjalność lekarska, ciało ludzkie nie ma przed nim tajemnic • niezwykle szybki
i wytrwały w locie ptak z imieniem • narząd łączący zarodek ze ścianą macicy, umożliwiający fizjologiczną wymianę między płodem
a matką • nie wierzy w istnienie Boga • ma zmniejszoną liczbę krwinek czerwonych • kilkupoziomowy wodospad • potocznie o lekarzu
• ciche porozumienie przeciwko komuś • jest wtedy, gdy dwoje chce na raz • niebiańskie uosobienie dobra • jedna z dwóch elastycznych
fałdów w krtani (… głosowa) • fakty, rzeczy istniejące • skórzany worek na płyny • kuchenny stołek bez oparcia • przyzakładowa
jadłodajnia • przełożona w szpitalu • Patricia, piosenkarka i prezenterka telewizyjna • pigułka pokryta warstwą słodkiej masy • czarna
koniczynka na asie • długotrwała po ciężkim urazie • fartuch chirurga lub kardiologa • pracownik szpitala obsługujący chorych • działa
według obmyślonego planu • lancet, mały nóż chirurgiczny • biegłość nabyta przez lata praktyki • chirurgiczne szczypce o sprężystych
ramionach służących do chwytania, ujmowania lub usuwania czegoś • gubiony podczas nudnej rozmowy
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W IHARMONII
R ÓW N OWA D Z E
Niższe zarobki, strata pracy, przejmowanie obowiązków po innych
pracownikach. Dla wielu osób rok 2020 to walka o przetrwanie.

1

stycznia obudziłam się w pięknej chacie na Mazurach
i pomyślałam „2020… To będzie dobry rok”. Dwie
dwudziestki. Sama pisownia sugeruje harmonię i równowagę. Kto mógł wiedzieć, że te dwie dwudziestki przyniosą
nam: pożary w Australii i światową pandemię ze wszystkimi jej skutkami, jak chociażby wybory korespondencyjne,
które się nie odbyły, ale zapłaciliśmy za nie 70 mln zł? Tego
wszystkiego, a przynajmniej części tych rzeczy, nie dało się
przewidzieć i uniknąć.
Okazało się, że nie jest to dobry rok dla wielu osób – chociażby ze względu na sytuację ekonomiczną. W lipcu stopa
bezrobocia w Polsce wyniosła 6,1 proc., podczas gdy w marcu bez pracy pozostawało 5,4 proc. Polaków. Dla wielu jest
to też trudny czas pod kątem zdrowia psychicznego. Stres,
niższe zarobki, dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy powoduje, że przewartościowujemy swoje życie.
Ci, którzy stracili pracę, próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a ci, którzy ją zachowali, zastanawiają się, czy
rzeczywiście chcą tak pracować. Lockdown sprawił, że wiele
rzeczy zaczęliśmy kwestionować. Czy jestem szczęśliwy?
Czy rzeczywiście tego potrzebuję? Czy warto? Jedną z grup
społecznych, którym z pewnością dziś nie brakuje pracy,

są psychologowie i terapeuci. Uświadomiliśmy sobie też,
jak wiele rzeczy braliśmy za pewnik.
Ta sytuacja pokazuje również, że Gabriel Garcia Marquez,
pisząc słowa „to nie śmierć, ale właśnie życie nie ma granic”,
miał rację (nie pierwszy i nie ostatni raz). To, jak je przeżyjemy, zależy od nas. Przeciwności pojawiają się, ale granice
stawiamy sami i większość z nich jest w głowie. Trudne czasy udowadniają, że naprawdę wiele rzeczy można zrobić,
a bez wielu się obejść. Nie bez powodu mówi się, że potrzeba
jest matką wynalazków.
Można powiedzieć, że ten rok to taka mała apokalipsa, ostrzeżenie i znak, że trzeba zwolnić. Zaczynamy doceniać
to, co mamy. Jakież było oburzenie w narodzie, kiedy zabroniono nam wchodzić do lasów i parków? Nagle wszyscy okazali się miłośnikami przyrody. To normalne, że kiedy coś tracimy, dostrzegamy jego wartość. Mam jednak nadzieję, że po
pandemii część tych zachowań zostanie z nami na dłużej.
Może ta apokalipsa spowoduje, że świat odzyska harmonię
i równowagę. Bo przecież „na zgliszczach najpiękniejszy
wyrasta owoc”. ◆

FOTO: ADOBE STOCK (2)
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