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Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D, Fervex Junior (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego Skład: Fervex, Fervex D, Fervex o smaku malinowym: paracetamol
500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg; Fervex Junior: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów
grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat (Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D); u dzieci powyżej 6 lat (Fervex Junior); Fervex D może być stosowany przez chorych na
cukrzycę Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynne lub którąkolwiek subst. pomoc.; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu; dzieci poniżej 15 lat (Fervex,
Fervex o smaku malinowym, Fervex D); dzieci poniżej 6 lat (Fervex Junior); nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy (Fervex, Fervex o smaku malinowym), fenyloketonuria (Fervex D)
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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Wspaniały prezent dla każdego

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.

52
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FELIETON
58 Pandemia

w a ż ne roz mow y

TU I TER A Z
NAUKA NOWEJ RZECZY WISTOŚCI

Izolację najgorzej znoszą ekstrawertycy, z silną potrzebą bycia w relacjach
z innymi oraz osoby, które mają trudności, by same o siebie zadbać, potrzebują
wszystko z kimś dzielić – mówi psycholog Katarzyna Kucewicz.
/ ROZMAWIA Justyna Król

✑

zach koncentracyjnych. Wielu moich pacjentów sięga teraz
po takie lektury, żeby sobie uzmysłowić, że nie mamy najgorzej. Nie chodzi tu o dezawuowanie traumy COVID-u,
lecz o przywrócenie sobie wiary w ludzi i swoje psychiczne
możliwości. Taka perspektywa pomaga przetrwać.
Kto najgorzej znosi COVID-owe ograniczenia?
Z pewnością ekstrawertycy, którzy mają potrzebę bycia
w relacjach z innymi, z trudem rezygnują z życia towarzyskiego, z trudem zamykają się w czterech ścianach, ograniczają kontakty do Skype'a. Dla nich fizyczna bliskość jest
bardzo ważna. Bez możliwości uściśnięcia drugiej osoby,
przytulenia się czują się fatalnie.
Problem mają też ci, którzy nie umieją sami o siebie zadbać,
wszystkie sprawy muszą z kimś dzielić. Dobrze, żeby potraktowali pandemię jako okazję do nauki zarządzania swoim
czasem. W pojedynkę można choćby urządzić domowy ogródek, uczyć się języka obcego, robić na drutach, malować,
czytać zaległe książki, bawić się z psem. Trzeba tylko chcieć.

Codzienne rytuały budują hart ducha,
ratują nas przed wrażeniem bezsilności
i beznadziei. Umycie się, uczesanie,
zrobienie makijażu, schludne ubranie
to nasza pionizacja.

waż COVID-19 jest tematem z puli tych najistotniejszych,
bo dotyczy naszego życia i zdrowia, podziały są tym boleśniejsze, a samotność dotkliwsza.

NASZ EKSPERT
Katarzyna Kucewicz
psycholog, psychoterapeuta,
pedagog, seksuolog

Wymuszona izolacja wyostrza różne stany psychiczne,
również samotność. Dlaczego?
Ponieważ w sytuacjach kryzysowych jednoczymy się, okazujemy sobie wsparcie. Stres najlepiej rozładowywać przez
rozmowę i podzielenie się zgryzotą z drugą osobą. Obecna
konieczność ograniczenia kontaktów z bliskimi pozbawia
nas tych możliwości. Dlatego drobne sąsiedzkie gesty w czasie kwarantanny, jak ugotowanie zupy i dostarczenie jej pod
drzwi, zyskują na znaczeniu. Zwłaszcza gdy mieszkamy sami,
rodzina jest w innym mieście, samotność nam doskwiera.
Mówi się dużo o tym, że dotyka nie tylko singli.
Bo można samotność rozpatrywać na kilku poziomach. Jest
ta podstawowa, gdy wokół nas nie ma nikogo, gdy boimy się,
co się stanie, gdy zachorujemy. Kto nam przyniesie leki? Poda
jedzenie? To są obawy osób, których bliscy mieszkają daleko, które są fizycznie same.
Ale są też osoby w związkach, które czują się osamotnione. Tak jest na przykład u par, które mają skrajnie różne
podejście do pandemii: jedno boi się o zdrowie swoje i bliskich, chucha i dmucha, dezynfekuje powierzchnie, myje
ręce, a drugie twierdzi, że koronawirusa nie ma, maseczki
nosić nie będzie, nie da się zniewolić przez odgórne zalecenia. Gdy różnice zdań są tak duże, oboje partnerzy mają
poczucie osamotnienia, wynikające z braku zrozumienia.
W związku nie musimy się zgadzać we wszystkim, lecz
warto ćwiczyć empatię i umiejętność kompromisu. Tu chodzi o to, aby nie lekceważyć swoich potrzeb i lęków, a ponie-

Pozostawieni sami sobie, doświadczamy także rozbicia,
rozterek, społecznej próżni…
Wszyscy czujemy się gorzej, a objawy trudności emocjonalnych nasilają się, ponieważ narasta stres. Napięcie sprawia,
że zmienia się biochemia mózgu, co z kolei wpływa na naszą
kondycję emocjonalną: wzmagają się zmartwienia, obawy
i niepokoje. Potrzebujemy pocieszenia, wsparcia, tego, żeby
ktoś nas uspokoił.
Niestety, wszyscy jesteśmy w tym samym położeniu. Nikt
nie może powiedzieć: „Spokojnie, przeżyłem to, mam na to
sposób”. Bo obecna sytuacja jest czymś nowym, nie ma jeszcze sprawdzonych narzędzi do rozładowania tego rodzaju
stresu. Dzięki komunikatorom online, my, terapeuci, mamy
pacjentów z całego świata i podobne doświadczenia, nikt tu
nie jest ekspertem, jedziemy na tym samym wózku.
Teoretycznie powinno to budować wspólnotę, ale z perspektywy gabinetu stwierdzam, że pacjenci obawiają się
samotności: w chorowaniu, oddalenia od bliskich, boją się
też o swoich rodziców czy dziadków, którzy mieszkają sami
w innym mieście. I zastanawiają się, czy lepiej być w tej sytuacji singlem, czy jednak w parze?
Czy to, jakimi widzimy teraz naszych partnerów, to prawda o nich, czy jednak nie?
Zauważam, że pary z niedużym stażem mają problem
z poszanowaniem swoich potrzeb, odrębności, są egocentryczne. Wybrzmiewa też narcystyczna osobowość naszych
czasów, bo kryzys wyostrza zachowania i postawy.
A pandemia nie jest przeżyciem granicznym, czymś, czego nie można dobrze przeżyć. W odniesieniu do takich
doświadczeń ludzkości, jak wojna i zagłada, koronawirus
jest tylko ograniczeniem. Czytam właśnie książkę o obo-
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A introwertycy? Mają teraz łatwiej?
O tyle, że wreszcie nie muszą się dostosowywać do ekstrawertycznego świata, który wymaga od nich ciągłej ekspozycji
i bycia najlepszą wersją siebie. Dla osób wrażliwych to męczące. Wbrew pozorom introwertycy stanowią spory odsetek
społeczeństwa i, paradoksalnie, w lockdownie czują się lepiej,
nie mając wyrzutów sumienia, że nie prowadzą bujnego życia
towarzyskiego, nie bywają, nie muszą się spotykać.
Czy rozluźnienie nie jest zgubne, bo z czasem możemy
stracić potrzebę kontaktowania się ze światem?
Chodzenie cały dzień w piżamie, z odrostami na pół głowy
i bez makijażu buduje poczucie psychicznego barłogu, który działa na nas depresyjnie. Nie wspominając o tym, jak
destrukcyjnie wpływa to na nasze relacje partnerskie,
bo przestajemy być dla siebie atrakcyjni.
A codzienne rytuały budują hart ducha, ratują nas przed
wrażeniem bezsilności i beznadziei. Dbając o swój wygląd,
podtrzymujemy swój dobrostan psychiczny i swoją normę,
co pomaga czuć się lepiej. Umycie się, uczesanie, zrobienie
makijażu, schludne ubranie to nasza pionizacja.
Od czego zacząć, gdy już zdamy sobie sprawę, że bez ludzi
jest nam źle?
Wykorzystujmy możliwości, jakie daje technologia. Dzięki
mediom społecznościowym, internetowi, komunikatorom,

PROSTE Z ASADY

na czas pandemii

Dbajmy o kontakty, bo warto, zwłaszcza
gdy nie możemy się ﬁzycznie spotkać.
Nie zapominajmy o relacjach sąsiedzkich,
teraz jest dobra okazja, żeby je zacieśnić
lub zainicjować.

NADAL OBOWIĄZUJĄ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRYCH
PRZESTRZEGANIE CHRONI CIEBIE I OSOBY W TWOIM
OTOCZENIU PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM.

telefonowi, mailom możemy odnawiać kontakty, nawiązywać nowe, podtrzymywać je i rozwijać. Odzywają się do nas
znajomi, przyjaciele z liceum, ze studiów, sprzed lat, żeby
spytać, jak sobie radzimy, czy wszystko w porządku, czy nie
potrzebujemy pomocy. Nie wahajmy się więc i my robić
to samo. Dbajmy o kontakty, podtrzymujmy je, bo warto,
zwłaszcza gdy nie możemy się fizycznie spotkać. Nie zapominajmy o relacjach sąsiedzkich, teraz mamy dobrą okazję
do tego, żeby je zacieśnić lub zainicjować.

1,5 m

TRZYMAJ DYSTANS:

Nie wiemy przecież, jak długo ta sytuacja potrwa…
A nie warto tęsknić za tym, co było przed koronawirusem, i planować swoje życie na czas, gdy pandemia się skończy. Lepiej jest
nauczyć się żyć tu i teraz, w tej rzeczywistości, jaką mamy, dbając o swoje bezpieczeństwo i komfort. Jeśli skoncentrujemy się
jedynie na przetrwaniu, zaniedbamy inne ważne potrzeby. ◆

Nie musisz nosić maseczki – w lesie, parku,
na plaży, na działce, ale z zachowaniem
dystansu 1,5 m od innych osób.

� nie podawaj ręki, nie przytulaj się,
nie całuj na powitanie
� bądź zawsze w odległości 1,5 m od innych
� unikaj dużych skupisk ludzkich
� nie kontaktuj się z chorymi mającymi objawy
grypy i przeziębienia

NIE WYCHODŹ Z DOMU, JEŚLI:
� kaszlesz
� kichasz
� masz gorączkę

FOTO: ADOBE
ADOBE STOCK
STOCK (4),
(4), MATERIAŁY
MATERIAŁY PRASOWE
PRASOWE
FOTO:

� po powrocie do domu
� przed jedzeniem
� po wyjściu z toalety
� gdy wchodzisz do pracy
� po skorzystaniu z autobusu, tramwaju, pociągu, taksówki
� po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu
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OSŁANIAJ NOS I USTA MASECZKĄ
/PRZYŁBICĄ/ELEMENTEM UBRANIA:
� w autobusie, tramwaju, pociągu
� w samochodzie, jeśli podróżujesz
z osobą, z którą nie mieszkasz
� w pracy
� w urzędach, na poczcie, w przychodni, szpitalu
� w sklepie, galerii handlowej, aptece, na targu, w kinie, teatrze
� w kościele, na cmentarzu
� na wolnym powietrzu, na ulicy, na spacerze
� na uczelni.

WA Ż N E D L A C I E B I E !

MYJ RĘCE PRZEZ 30 SEKUND,
DOKŁADNIE. ZAWSZE:
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PODEJRZEWASZ U SIEBIE
KORONAWIRUS?

Dzwoń pod numer 800 190 590
– na numer bezpłatnej infolinii
NFZ, czynnej całą dobę, przez
7 dni w tygodniu. Dyspozytor
medyczny poinformuje cię,
co zrobić, by otrzymać
pomoc.

CIĄG DALSZY
NA STRONIE 8.

w y t n ij i z achow aj!

na czas pandemii
PROSTE Z ASADY

CIĄG DALSZY
ZE STRONY 7.

PORTAL
PACJENTA

GDZIE
MOŻNA
ZROBIĆ TEST?

Na stronie internetowej
pacjent.gov.pl w zakładce
Aktualności – Koronawirus znajdziesz codziennie aktualizowany
wykaz mobilnych punktów pobrań
oraz mapę z punktami pobrań
w województwach.

CZUJESZ SIĘ ŹLE,
ALE TO NIE PRZYPADEK NAGŁY?
• Zadzwoń na numer swojej przychodni i umów się
na teleporadę.

Wejdz na aptekaip.pl
i skorzystaj z największej
bazy lekarzy w Polsce.

• Możesz umówić się na e-wizytę do innego lekarza
POZ za pomocą portalu pacjent.gov.pl
(w przypadkach innych niż koronawirus).
Wejdź na stronę pacjent.gov.pl/ewizyta, wypełnij
formularz i poczekaj na wiadomość.
• Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego
(całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy)
możesz skorzystać z tzw. nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej. Placówki, które udzielają takiej
pomocy, znajdziesz na stronie internetowej:
nfz.gov.pl w zakładce Dla pacjenta.

Ręcznik – najlepiej używaj jednorazowego, ten z materiału pierz często.
Paznokcie – przycinaj krótko, długie
często czyść za pomocą szczoteczki.
Dezynfekuj dłonie, gdy nie możesz ich
umyć, a także po myciu oraz wszędzie
tam, gdzie znajduje się dozownik
ze środkiem odkażającym.
Jednorazowe rękawiczki – zakładaj
w sklepie, na bazarze, na stacji benzynowej. Jeśli nie masz swoich, sprzedawca ma obowiązek ci je dać.

Źródło: pacjent.gov.pl; gov.pl/rpp, NFZ
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FOTO: ADOBE STOCK (2)

• Możesz napisać do swojej przychodni mail
– to pełnoprawny sposób rejestracji do lekarza.
Napisz, że nie możesz się dodzwonić i prosisz
o wyznaczenie terminu wizyty.

WA Ż N E D L A C I E B I E !

• Nie możesz się dodzwonić? Sprawdź, czy przychodnia umożliwia rejestrację przez formularz
kontaktowy na stronie internetowej.

DOSTĘP
DO SPECJALISTÓW

NIEOGRANICZONY
ZAKRES USŁUG

Portal Pacjenta zapewnia dostęp do ponad
20 tys. lekarzy, zarówno w prywatnych
przychodniach, gabinetach oraz placówkach
medycznych.

Oferujemy dostęp do usług medycznych w tym:
konsultacje online, badania laboratoryjne,
fachowe wizyty lekarskie i wszelkie nowości
z zakresu e-medycyny.

WIRTUALNA
PRZYCHODNIA

PRZEJRZYSTE
ZASADY

Nie chcesz wychodzić z domu?
Do twojej dyspozycji jest 500 lekarzy,
u których możesz odbyć pełnoprawną wizytę
lekarską – wideo lub telefonicznie.

Płacisz tylko za zrealizowane usługi.
Nie pobieramy opłaty w formie abonamentu.

Więcej na aptekaip.pl

REKLAMA

re c e pt a na z d row ie

„prosto od rolnika”, czyli lokalnej, sezonowej. Wzrost mikrobioty jelitowej stymuluje również błonnik, który można znaleźć w pełnoziarnistych
produktach zbożowych – pieczywie, kaszy gryczanej, komosie ryżowej,
makaronie oraz siemieniu lnianym, pestkach dyni i orzechach.

JAK DRUGI

MÓZG

Co jeszcze, oprócz dobrej diety, poprawia środowisko mikrobioty
w jelitach?
Prebiotyki, probiotyki, nierzadko wykonuje się transplantację stolca,
czyli przeszczep cudzej mikroflory jelitowej. Mikrobiota powinna być
zróżnicowana, natomiast nie określono jeszcze, jaki ma być jej optymalny skład.

NASZ EKSPERT

Wracając do nastroju, które produkty, poprzez jelita, mogą nań
wpływać?
Oprócz diety wszystkie przyjmowane leki, a najbardziej antybiotyki
mają bezpośredni wpływ na skład naszej mikrobioty jelitowej. Drobnoustroje ją zasiedlające uwalniają różne substancje chemiczne. Pozytywnie i negatywnie na nas wpływające. Ponad 90 procent serotoniny,
zwanej hormonem szczęścia, produkowanej jest właśnie w jelitach.
Utworzono nawet pojęcie psychobiotyków, czyli żywych drobnoustrojów, które podawane w określonej ilości przynoszą korzyść zdrowotną
osobom zmagających się z zaburzeniami psychicznymi.

Agata Stróżyk
dietetyk, specjalista ds. informacji
medycznej Medicover

Drugim, poza mózgiem, skupiskiem komórek nerwowych są jelita. Mikrobiota
jelitowa może wpływać na nasz nastrój. To odkrycie zrewolucjonizowało podejście
do żywienia, ale nie tylko.

NEUROPRZEKAŹNIKI
W jelicie cienkim znajduje się ponad 100 milionów neuronów,
jest ono drugim co do wielkości, po mózgu, ich skupiskiem.
To tam produkowane są neuroprzekaźniki, przenoszące informacje między komórkami nerwowymi.

/ TEKST Monika Kryńska

Czy to prawda, że nasze jelita komunikują się z mózgiem?
Owszem, a prostym przykładem na istnienie tej komunikacji są ból brzucha czy biegunka w sytuacji zwiększonego
stresu. Jelitowy układ nerwowy, zwany inaczej trzewnym,
„porozumiewa się” z mózgiem poprzez nerw błędny, przy
udziale neuroprzekaźników (patrz ramka). Są one wydzielane przez mikrobiotę jelitową.
Czym jest mikrobiota?
Składa się ona ze wszystkich mikroorganizmów, które zasiedlają jelita. Równowaga między nimi, a są to bakterie, drożdże, grzyby i inne mikroorganizmy, ma podstawowe znaczenie dla zdrowia człowieka, między innymi wpływa
na naszą odporność, a nawet nastrój.

Jak „sygnały”, które w sytuacji stresu są wysyłane przez
jelita, mogą wpływać na naszą odporność?
Neuroprzekaźniki przekazują informacje w dwie strony.
Podobnie jak impuls z mózgu wpływa na czynności układu pokarmowego (wspomniana biegunka w stresie), tak to,
co się dzieje w naszych jelitach, wpływa na nasz nastrój.
A także na odporność, ponieważ aż 70 procent komórek
układu immunologicznego znajduje się właśnie w jelitach.
Dlatego musimy się odpowiednio odżywiać, aby dbać o własną mikrobiotę jelitową i jej różnorodność.
Odpowiednio, czyli jak?
Dla naszej mikrobioty najlepszy jest jadłospis oparty
na żywności nieprzetworzonej lub niskoprzetworzonej,
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Należą do nich: serotonina, dopamina, noradrenalina, acetylocholina, kwas gamma-aminomasłowy (GABA) i inne.

Czasem nie da się uniknąć antybiotykoterapii, a ta niszczy naszą
mikroflorę.
Antybiotyki, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie, mogą negatywnie
wpływać na skład i ilość mikrobioty jelitowej. Oczywiście są niezbędne w leczeniu wielu chorób, ale tylko gdy są ku temu wskazania medyczne. Kiedy lekarz przepisuje antybiotyk, zleca nam od razu preparat
zawierający określone szczepy probiotyczne – jest to już złoty standard.
Pacjent powinien przyjmować probiotyk przez cały okres trwania antybiotykoterapii, zgodnie z zaleceniem lekarza.
Biegunka poantybiotykowa jest powikłaniem, które powstaje na skutek zaburzenia równowagi w składzie i ilości mikrobioty. Probiotyki
mają tę równowagę przywracać. ◆
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re c e pt a na z d row ie

DOKARMIĆ FLORĘ

● najczęściej w tej grupie wymienia się bakterie kwasu
mlekowego z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium,
rzadziej drożdże Saccharomyces boulardi i inne gatunki, np. Escherichia
● zaleca się ich codzienne przyjmowanie, dla wsparcia
trawienia, prawidłowej pracy jelit; odporności, zwłaszcza w trakcie i po antybiotykoterapii; jako profilaktykę
i w leczeniu stanów zapalnych, w tym infekcji układu
moczowego czy rozrodczego, grzybic, zakażenia Helicobacter pylori; w celu obniżenia poziomu cholesterolu
i ciśnienia; jako profilaktykę antynowotworową
●w
 żywności znajdziemy je w fermentowanych przetworach mlecznych, np. kefirze, maślance, jogurcie,
a także w kiszonkach (więcej czytaj – s. 50)
● w aptece szukajmy żywych kultur bakterii o udokumentowanym działaniu (np. L. acidophilus, L. casei,
L. reuteri, L. Rhamnosus, B. animalis), konsultujmy się
przy tym z farmaceutą.

PREBIOTYKI
● substancje będące pożywieniem dla bakterii
jelitowych
● najczęściej w tej grupie wymienia się różne frakcje
błonnika, w tym skrobię oporną, inulinę, oligosacharydy czy beta-glukany
● zaleca się ich przyjmowanie zwłaszcza w stanach
zapalnych, biegunkach, przy monotonnej diecie;
stymulują wchłanianie makroelementów, wspierają
oczyszczanie organizmu z toksyn i odporność
● w żywności znajdziemy je w warzywach z dużą ilością błonnika, produktach obfitujących w węglowodany złożone; szczególnie poleca się: pszenicę,
czosnek, cebulę, banany, szparagi, karczochy,
cykorię, soję, miód, ziemniaki
● w aptece dostępne są prebiotyki w saszetkach, kapsułkach, a także synbiotyki – połączenie probiotyków i prebiotyków
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PROBIOTYKI
● ż ywe organizmy wspierające prawidłowe funkcjonowanie organizmu, w tym flory jelitowej

WA Ż N E D L A C I E B I E !

Do sprawnego funkcjonowania jelita potrzebują
wsparcia: probiotyków i prebiotyków. Czym się różnią
i jakie pełnią funkcje? Oto krótki przewodnik.

REKLAMA

ekolog ia na c o d z ie ń

EKO
SZAFA

kowane w mniejszych zakładach, nie w masowych azjatyckich szwalniach, z poszanowaniem praw pracownika i zasad
ekoupraw. Organiczna bawełna i takiż jedwab, tencel, celuloza, tkaniny z owoców i warzyw – to surowce dedykowane
świadomym ekologicznie konsumentom.
Zwracamy też uwagę na to, czy ubrania barwione są naturalnie, ponieważ poza środowiskiem dbamy też o swoje ciało
i nie chcemy go „karmić“ drobinkami farby niewiadomego
pochodzenia. Owszem, trzeba za to wszystko zapłacić więcej,
za to ubranie wystarcza na lata, zwykle ma ponadczasowy fason i pozwala nam spać spokojnie, bez wyrzutów sumienia.

VINTAGE JEST W MODZIE

O śladzie węglowym, jaki pozostawia przemysł odzieżowy, mówi się głośno. A skoro
do wyprodukowania jednej koszulki potrzeba aż 2500 litrów wody, coraz więcej
osób kupuje ubrania z rozwagą. Lub w ogóle przestaje je kupować.
/ TEKST Agnieszka Makowska

olacy wydają na ubrania nawet 10 proc. swojego wynagrodzenia, wynika z raportu KPMG „Rynek mody
w Polsce. Wyzwania” (listopad 2019 r.). Z tego samego badania dowiadujemy się, że 63 proc. z nas twierdzi, że zastanawia się, zanim coś kupi, ale jednocześnie blisko 60 proc. zaopatruje się w sklepach sieciowych.
A te, jak wiadomo, hołdują zasadzie fast fashion, czyli wprowadzają do sprzedaży kilkanaście do kilkudziesięciu kolekcji rocznie, generując odpady na poziomie
800 tysięcy ton w skali roku.
Do tego dochodzi tzw. green washing, czyli mydlenie
konsumentom oczu. Sklepy sieciowych marek lubują się

w umieszczaniu na bluzach czy koszulkach ekologicznych
haseł, wypuszczają na rynek specjalne linie ubrań, odwracając uwagę od tego, że gros ich oferty zostało wyprodukowane z naruszeniem troski o środowisko.

ŚWIADOMI KLIENCI

Na szczęście, zaczynamy orientować się w tych marketingowych sztuczkach, a wielu z nas świadomie rezygnuje
z częstych, za to tanich zakupów.
Wybieramy rzeczy lepszej jakości, wykonane z dobrego
materiału, najlepiej ze stosownym certyfikatem jakości,
pozyskane z recyklingu lub włókien roślinnych, wyprodu-
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Poza rezygnacją z kupowania nowych ubrań, jak podkreślają ekoprojektanci, najbardziej prośrodowiskowe jest noszenie
tego, co już mamy w szafie – modnym trendem jest wymiana odzieży lub kupowanie używanej. Reklamowana obecnie
aplikacja do sprzedaży zawartości szafy, która nam się znudziła i którą chcemy oddać w dobre ręce, to świetnie prosperujący „second hand” w wersji online.
Podobną popularnością cieszą się profile w mediach społecznościowych ze słowem „Vintage“ w nazwie. Ich użytkowniczki i użytkownicy niemal zabijają się o stylowe ubrania
z drugiej ręki. A sprzedającymi są zarówno zwykli śmiertelnicy, jak i celebryci oraz ich styliści, którzy cieszą się, że mogą puścić w obieg markowe, zwykle kupione za ciężkie pieniądze, spodnie, buty czy płaszcz. Przy tym coraz częściej czyta
się w komentarzach: „Biorę od ręki, jeśli to sztuczne futro“,
bo naturalnego nie chcemy już nosić.
Furorę robią też tzw. swapy (z angielskiego: wymiana),
czyli imprezy, których uczestnicy wymieniają się ubraniami, a każdy ma szansę upolować coś unikatowego, za to pozbyć się czegoś, co już miał na sobie kilka razy. Kto ma bardziej zasobny portfel, może się przed tzw. wielkim wyjściem
udać do wypożyczalni eleganckich strojów (tak, są takie nie
tylko dla dzieci szukających przebrań na karnawałowy bal
maskowy) i poczuć się przez kilka chwil jak gwiazda, bez
ponoszenia gigantycznych wydatków. ◆
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MARZĄC O...
LWIEJ
GRZYWIE

PRZYJDŹ DO TRYCHOLOGA, GDY ZAUWAŻASZ:
• łamliwość włosów
• ich nadmierne przetłuszczanie lub, przeciwnie, przesuszenie
• świąd skóry głowy
• wypadanie więcej niż około stu włosów dziennie
• inne anomalie na skórze skalpu

ZNALEŹĆ PRZYCZY NĘ

Wielu panów uważa, że na przerzedzanie fryzury nic się nie poradzi, zwłaszcza jeśli dziadek, ojciec czy wuj mieli ten problem. Czy faktycznie? – Jeśli
łysienie ma źródło w genach i zaczyna się wcześnie, wówczas leczenie polega na spowolnieniu jego postępowania, nie zaś zniwelowaniu problemu
– mówi ekspertka.
Ale dodaje, że bardzo ważna jest profilaktyka: – Kiedy zaczynamy obserwować, że włosy stają się rzadsze, prześwituje przez nie skóra, wiadomo,
że potrzebna będzie terapia. Zdecydowanie lepiej odbyć wizytę profilaktyczną, poddać się trichoskopii, czyli badaniu, które pozwala stwierdzić problem
miniaturyzacji włosów, zanim jeszcze spowodował przerzedzenia.

Problem nadmiernego
wypadania włosów dotyczy
co trzeciego mężczyzny
w wieku 25-45 lat i co drugiego
po pięćdziesiątce. Mimo to
niewielu panów decyduje się
na leczenie, a szkoda.

DOPASOWAĆ TERAPIĘ

Gdy znamy przyczynę zaburzeń wzrostu włosów i ich nadmiernego wypadania, można dobrać terapię. Wiek pacjentów nie odgrywa roli, jednak nie
oczekujmy cudów, jeśli zgłaszamy się na leczenie po kilkunastu latach
od momentu, gdy straciliśmy włosy.
W leczeniu można zastosować specjalistyczne preparaty trychologiczne
wzmacniające mieszek włosowy – poprawiają jego odżywienie i ukrwienie
oraz ograniczają wydzielanie łoju. W składzie mają proteiny, keratynę, witaminę A, cynk, miedź, a także aminokwas dostarczający siarkę.
Odżywcze preparaty podaje się często drogą mezoterapii, wykorzystuje
naświetlanie laserem LLLT czy ledoterapię skóry głowy. Skuteczność zabiegów zależy od tego, jak wcześnie problem został zdiagnozowany. – Terapie
trychologiczne przeciw łysieniu androgenicznemu wymagają bardzo dużej
systematyczności ze strony mężczyzny, poza działaniem specjalisty w gabinecie trzeba także stosować preparaty w domu – mówi Anna Mackojć. ◆

/ TEKST Zofia Maliszewska

skroniowo-czołowej i na czubku głowy, powodując estetyczny i psychiczny dyskomfort.

NASZ EKSPERT
Anna Mackojć
trycholog i biotechnolog, ekspert Instytutu Trychologii

D

la porządku uściślijmy, że pisząc o łysieniu mężczyzn, mamy na myśli androgenowe, zwane także
łysieniem tzw. typu męskiego. Jego przyczyną jest
nadwrażliwość organizmu na pochodną testosteronu. Dihydrotestosteron, bo o nim mowa, sprawia, że mieszki włosowe słabną, a w końcu zanikają, co przejawia się
tym, że faza życia nowych włosów trwa coraz krócej i są one
coraz cieńsze. Przerzedzenie fryzury następuje w części

WCZEŚNIE ZAREAGOWAĆ

Dla większości panów, niezależnie od wieku, bujna fryzura
to wciąż synonim męskości. W tym kontekście nie dziwi popularność specyfików na porost włosów. Zanim jednak po nie
sięgniemy, warto odwiedzić specjalistów. A ci przekonują,
że o ile łysienie nie ma podłoża wyłącznie genetycznego, można je zatrzymać, a nawet proces ten odwrócić.
– Niestety wciąż zbyt mało mężczyzn korzysta z konsultacji trychologa, mimo że z badań wynika, że nawet dla 2/3 z nich
utrata włosów może mieć wpływ na ogólne samopoczucie.
Czekając zbyt długo ze zwróceniem się po specjalistyczną
pomoc, możemy narazić się na trwałą utratę włosów – mówi
Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.
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PRZYCZYNY NADMIERNEGO
WYPADANIA WŁOSÓW
• uwarunkowania genetyczne • stres
• urazy mechaniczne
• intensywne treningi
• oparzenia
– powodują wyrzut
• przyjmowanie niektórych
testosteronu,
leków
odpowiedzialnego
• dieta uboga w składniki
za degenerację mieszków
odżywcze, zwłaszcza żelazo, włosowych
cynk, biotynę i selen
• zaburzenia snu,
• osłabienie organizmu
niehigieniczny tryb życia
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w ząbek

N

WGRYŹ SIĘ

ajlepiej jeść go na surowo, bo obsmażony lub podduszony ma nieco mniejsze działanie, choć nie traci go zupełnie. Poza białkiem, witaminą C,
potasem, żelazem, magnezem i fosforem jego bezcennym składnikiem
jest allina, która po zmiażdżeniu, np. przeciśnięciu czosnku przez praskę, zmienia się w allicynę, i to właśnie tej ostatniej w największej mierze czosnek
zawdzięcza swoje działanie:
• przeciwzapalne
• grzybo- i bakteriobójcze
• przeciwzakrzepowe
• żółciopędne
• przeciwrobacze
• napotne
• obniżające ciśnienie krwi i temperaturę ciała
• regulujące poziom cholesterolu
• antyoksydacyjne.
Z powyższych względów jest substancją wykorzystywaną w leczeniu m.in.
grypy, przeziębienia, nadciśnienia, hipercholesterolemii, miażdżycy, a ponadto stanów zapalnych: jamy ustnej, dróg oddechowych, dróg moczowych,
pochwy, w infekcjach grzybiczych czy w celu zbicia gorączki. Teoretycznie
przedawkować czosnku się nie da, ale w praktyce nie należy przesadzać (dwa-cztery ząbki dziennie to optymalna porcja), ponieważ w większych ilościach
olejek czosnkowy może działać obciążająco na żołądek i wątrobę.
Nie zaleca się go osobom cierpiącym na wrzody, mającym problemy z krzepliwością, a także stosującym niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, naproksen, kwas acetylosalicylowy, ponieważ czosnek nasila ich działanie przeciwzakrzepowe.

Jedni czosnek uwielbiają, inni go nie znoszą. O ile jednak smak i zapach
są dyskusyjne, zdrowotnych właściwości tej rośliny podważyć się nie da.
/ TEKST Agata Rusak

LECZY OD TYSIĘCY LAT

Czosnek zwyczajny (Allium sativum) przywędrował do starożytnej Grecji i Rzymu z Chin i Indii, gdzie już kilka tysięcy lat przed naszą erą był stosowany w celach
leczniczych. Z czasem jego skuteczność potwierdziły badania naukowe, dzięki
czemu dziś figuruje w oficjalnym spisie leków. Niezależnie od tego medycyna
ludowa intuicyjnie używała go w leczeniu infekcji różnego pochodzenia.
Zmiażdżony czosnek, połączony z sokiem z cytryny i miodem, np. lipowym
lub gryczanym, to skuteczna mikstura na przeziębienie. Dodając więcej soku
i ciepłej wody, uzyskamy syrop, który warto sobie profilaktycznie dawkować
w okresie większej podatności na infekcje. Pomocniczo można go stosować
przy nadciśnieniu, a jeśli borykamy się z podwyższonym poziomem glukozy
we krwi – wystarczy nie dodawać miodu.
Czosnek dobrze łączy się z owocami czarnej porzeczki czy głogu, korzystnie działając na układ krążenia. Jeśli chcemy złagodzić intensywność jego smaku, można go ukisić. Przetwory robimy w taki sam sposób jak ogórki: z chrzanem, koprem, gorczycą, zalewając solanką. Po kilku tygodniach uzyskujemy
gotowy dodatek do kanapek i sałatek.

CZARNY
CZOSNEK
Modny ostatnio, to zwykły
czosnek poddany miesięcznemu
podgrzewaniu w dużej wilgotności.
Uzyskany produkt ma kremową konsystencję, wielowymiarowy smak
i równie dużą zawartość składników odżywczych, co wyjściowa
postać, ale w lepiej przyswajalnej formie.
FOTO: ADOBE STOCK

Kontakt czosnku z metalem osłabia jego właściwości.
Mając do wyboru nóż i praskę, skorzystajmy z tej drugiej.
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Kto nie przepada za wonią czosnku w jego pierwotnej postaci, może sięgnąć
po bezwonne, a równie skuteczne preparaty dostępne w aptece. Zwykle mają
postać kapsułki zawierającej olej czosnkowy lub ekstrakt z czosnku z dodatkiem oleju, np. rzepakowego lub z wiesiołka. Stężenie substancji czynnej sięga w nich 500:1, a producenci zalecają je na złagodzenie objawów infekcji górnych dróg oddechowych, w stanach osłabienia i wyczerpania. Czosnek znajdziemy
też w preparatach wieloskładnikowych na odporność. ◆
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z e ś w iat a nau k i

H Y DROCHRZĄSTKA

W czerwcu 2020 r. Duke University w Karolinie Płn. (USA)
poinformował o opracowaniu
materiału tak wytrzymałego jak
ludzka chrząstka. Porcja hydrożelu wielkości monety utrzyma
50-kilogramowe obciążenie.
Za właściwości hydrożelu odpowiadają dwie sieci polimerowe:
jedna elastyczna, druga sztywniejsza, wzmocnione włóknami
celulozowymi.
Materiał ma olbrzymi potencjał
w ortopedii i chirurgii, a jako
bezpieczny zamiennik naturalnie
występującej w ludzkim organizmie tkanki może odroczyć w
czasie operacyjną protezoplastykę stawów.

SPOSÓB
NA
CIŚNIENIE
Menu obfitujące we flawonole (grupa flawonoidów)
może obniżać ciśnienie krwi – sugerują badacze z międzynarodowego zespołu University of Reading, Cambridge University, University of California Davis i Mars,
którzy przeanalizowali dietę 25 tys. Brytyjczyków.
Wyniki opublikowali w październiku 2020 r.
w „Scientific Reports”. Wpływ flawonoli jest porónywalny do tego, jaki wywołuje dieta śródziemnomorska czy DASH.
Większy udział tych związków w diecie – znaleźć je
można w kakao, herbacie, truskawkach, jagodach, jabłkach, szpinaku, kalafiorze, brokułach, cebuli, jarmużu –
zmniejsza zapadalność na choroby układu krążenia.

JAK OŻYWIĆ KOMÓRKI?

Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences pochwalił się
w październiku 2020 r. odkryciem mechanizmów stojących za leczniczą mocą pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EV), a zwłaszcza
śródbłonkowych (EEV). Okazało się, że te
nanoprzekaźniki mają zdolność ożywiania

komórek, które wskutek zawału serca, bez
tlenu, obumarły. Funkcjonalność tę pokazano
na czipie z ludzkimi komórkami i wbudowanymi czujnikami. Odkryty mechanizm może
znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób autoimmunologicznych, neurodegeneracyjnych,
nowotworów i uszkodzeń tkanek.

COVID-19

CZYTAMY OD URODZENIA
Badacze z Uniwersytetu Stanowego w Ohio
opublikowali w październiku 2020 r. wyniki analiz,
z których wynika, że rodzimy się z wrażliwością
na widzenie słów i liter.
Po przeanalizowaniu skanów mózgu noworodków
badacze odkryli, że jego część odpowiedzialna za
wizualizowanie słów (VWFA) jest połączona z siecią
językową. Jest to inne widzenie niż np. twarzy czy
przedmiotów, za które odpowiada tzw. kora wzrokowa.
Zdaniem Zeynepa Saygina, autora badania, pozwala to
rozwijać umiejętność czytania, jeszcze zanim nastąpi
kontakt z językiem. Wyniki analiz opublikowano
w czasopiśmie „Scientific Reports”.

Wyniki badania opublikowanego w październiku 2020 r.
w „Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology
& Metabolism” wykazały, że ponad 80 proc. z 216
pacjentów hiszpańskiego Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla z COVID-19 miało niedobór witaminy
D i podwyższony poziom markerów stanu zapalnego
w surowicy.
Niedobór witaminy D był bardziej powszechny
u mężczyzn. Współautor badania, dr José L. Hernández
z Uniwersytetu w Santander, zasugerował profilaktyczne
leczenie witaminą D zwłaszcza osób starszych,
ze współistniejącymi chorobami oraz pensjonariuszy
domów opieki, którzy są najbardziej zagrożeni COVID-19.
Warto przyjmować witaminę D w odpowiedniej do wieku
dawce, ta specjalnie ordynowana przez lekarza może
wynosić nawet ok. 10 000 IU dziennie.
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A WITAMINA D

Za
brzydkie
DL A SIEBIE

Co sprzyja pojawieniu się dysmorfofobii?
Wskazuje się na trzy aspekty. Pierwszy to podłoże biologiczne, związane
z zaburzeniami neurologicznymi, a dokładniej w funkcjonowaniu neuroprzekaźników: serotoniny i dopaminy, które wpływają na zdolności poznawcze. W tym kontekście mówi się też o wątku genetycznym, ponieważ dysmorfofobia może być dziedziczna.
Drugi czynnik mogący sprzyjać rozwoju zaburzenia to sfera psychologiczna. Okres dorastania i związane z nim zmiany hormonalne zachodzące w organizmie oraz zmiany w wyglądzie, ale także to, jakie mamy kontakty z rówieśnikami – to wszystko wpływa na naszą osobowość i kształtuje
nasze postrzeganie samego siebie.
Wreszcie, uważa się, że za rozwój choroby mogą być odpowiedzialne
czynniki kulturowe, mam tu na myśli narzucanie przez topowych projektantów mody ściśle określonych proporcji ciała i utrwalanie kanonów piękna poprzez upowszechnianie wyidealizowanych wizerunków na zdjęciach,
często poddanych obróbce w programach graficznych. Wszystkie te aspekty mogą być odpowiedzialne za rozwój zaburzenia psychicznego.

Wiele kobiet nie akceptuje swojego
ciała i wyglądu. Coraz częściej
słyszy się o schorzeniu zwanym
dysmorfofobią. Może ono się nasilać,
gdy obecnie nasze kontakty
z innymi ludźmi podlegają
ograniczeniom.

Czy mężczyźni również mu podlegają?
Statystycznie częściej do gabinetu psychologicznego zgłaszają się kobiety.
Jednak to nie oznacza, że mężczyźni nie borykają się z tym problemem.
W przypadku mężczyzn jednak opór przed odwiedzeniem specjalisty może
wynikać z dużego wstydu, obawy przed diagnozą lub negatywną opinią
ze strony osób trzecich.

/ TEKST Barbara Lipska

Dysmorfofobia może dotyczyć około 3 procent
populacji między 16. a 30. rokiem życia.
W Polsce jest jeszcze mało znana i wciąż brak
szczegółowych badań na jej temat.

D

ysmorfofobia polega
na obsesyjnym przekonaniu, że nasz wygląd jest
pełen defektów. To schorzenie
zaliczane do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, a cierpiący na nie mają tendencję do wyolbrzymiania faktycznych lub
wyobrażonych mankamentów urody.
Łatwo to sobie wyobrazić. Patrzymy w lustro
i widzimy same wady: nieidealne proporcje sylwetki,
za duży, zbyt wydatny nos, odstające uszy, niewystarczająco białe zęby, cienkie włosy. Zresztą, nie trzeba mieć
zdiagnozowanej dysmorfofobii, aby zmagać się z górą kompleksów. Obowiązujące kanony piękna, wyidealizowane zdjęcia z mediów społecznościowych, oczekiwania i komentarze bliskich nam osób wywołują w nas poczucie, że daleko nam do ideału.
A stąd prosta droga do tego, aby zacząć koncentrować się wyłącznie
na negatywach. Jeśli nic z tym nie zrobimy, będzie coraz gorzej.
Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne mają to do siebie, że same
nie znikają, a nieleczone potrafią zamienić życie w piekło: męczymy się sami ze sobą, zrywamy kontakty towarzyskie, zaczynamy mieć problemy w pracy. Dlatego im wcześniej zdamy sobie sprawę z problemu, tym lepiej.
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Martyna Pobuta
psycholog i trycholog,
Instytut Trychologii
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NASZ EKSPERT

Izolacja, wynikająca z obostrzeń pandemicznych, negatywnie wpływa
na osoby borykające się z problemami psychicznymi, depresją, ale czy
może pogłębiać dysmorfofobię?
Ograniczona swoboda poruszania się i uczestniczenia w życiu społecznym,
rozrywkach i wydarzeniach kulturalnych, rzadszy kontakt z bliskimi, trudniejszy dostęp do specjalistów, niemożność regularnego uczęszczania
na terapie i częstsze spędzanie czasu w domu mogą zaostrzyć zaburzenia.
Kiedy mamy ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, bardziej koncentrujemy uwagę na sobie, analizujemy swoje zachowania, a to może prowadzić do autodestrukcji.
Jak leczy się dysmorfofobię?
Najtrudniejsze jest postawienie przez psychiatrę lub psychologa prawidłowej diagnozy. Objawy są często przez specjalistów pomijane lub klasyfikowane jako inne zaburzenia.
Jeżeli już jednak zostanie postawiona prawidłowa diagnoza, pacjent jest
kierowany na terapię, zwykle w nurcie poznawczo-behawioralnym (technika stosowana w leczeniu zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych, polega na analizowaniu zdarzeń, które aktualnie mają
miejsce w życiu pacjenta – red.) oraz w zgodzie z technikami ekspozycji
(chory wystawiany jest pod kontrolą terapeuty na sytuacje stresowe, przez
co oswaja lęk i stopniowo się go pozbywa – red.). W niektórych przypadkach wdrażana jest również terapia farmakologiczna. ◆
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DLA ZDROWIA KRĘGOSŁUPA
➊ Co pół godziny wstań,
powierć się. Powyginaj, rozciągnij ręce i nogi w górę i na
boki, przejdź się do przedpokoju
i z powrotem. Wystarczy 5-10
sekund, chodzi o zmianę pozycji.
➋ Co cztery godziny zrób 15-20
minut ćwiczeń rozciągających.
➌ Zmieniaj pozycję ciała: pracuj
na stojąco, np. przy komodzie,
Korzystaj z podkładki pod lędźwie lub poduszki amortyzującej,
siadaj na piłce gimnastycznej.
Czasem korzystaj z podnóżka.
➍ Zadbaj o odpowiednią wysokość monitora. Pod laptop

SIEDŹ

TYLE!

Wydaje się nam, że praca zdalna to sytuacja przejściowa, ale wiele firm
zamierza wprowadzić ją na zawsze lub w modelu mieszanym, hybrydowym.
Skoro więc dom będzie dla wielu z nas miejscem pracy, zadbajmy o jej higienę
– mówi Łukasz Stołowski, fizjoterapeuta.

stosuj podkładki. Używaj też
podkładek pod dłonie oraz,
jeśli to możliwe, podłokietników. Ustaw dobrze wysokość
fotela: stopy powinny spoczywać na podłodze, kolana być
niżej niż biodra.
➎ Zapewnij sobie tygodniową
porcję ruchu: minimum 150 minut aktywności o umiarkowanej
intensywności (szybki spacer,
marsz, jazda na rowerze).
➏ Zadbaj o sen, wypoczynek
i relaks. Stres odbija się
negatywnie na funkcjonowaniu
całego kręgosłupa.

/ TEKST Izabela Żak

w tlen i składniki odżywcze cały organizm. Cierpi na tym każdy
narząd, również mózg i układ nerwowy.
Żeby nie zapaść się w fotelu na długie godziny, ustawmy sobie przypomnienia w telefonach, korzystajmy z aplikacji, które co godzinę
„wybudzą” nas z rytmu pracy albo chociaż naklejmy na komputerze
karteczkę z przypomnieniem: Rusz się! Wychodźmy na półgodzinny dynamiczny spacer rano i taki sam popołudniem lub wieczorem,
symulując dotarcie do pracy i powrót z niej, ale w miłym otoczeniu
– parku, lesie czy gdzieś, gdzie taki marsz sprawi nam przyjemność.

NASZ EKSPERT
Łukasz Stołowski
fizjoterapeuta specjalizujący się
w terapii kręgosłupa,
Klinika Rehasport

Wydaje się nam, że home office to sytuacja przejściowa, ale
wcale tak być nie musi, przynajmniej w niektórych branżach.
Pracodawcy świadomi tych niedogodności – zmieniając model
funkcjonowania i bazując na pracy w domu, gdzie brak jest
sprofilowanych foteli czy biurek do pracy stojącej – powinni
pomóc swoim pracownikom odtworzyć warunki biurowe
w mieszkaniach.
To jednak marzenie. Dlatego zachęcam do samodzielnego
zadbania o siebie: wygospodarowania miejsca do pracy z dala
od strefy wypoczynku, i zapewnienia w nim odpowiednich
warunków. To kwestia zdrowia, ale też naszej efektywności.
Co konkretnie warto sobie zapewnić?
Ważne jest, żeby nie pracować w tym samym miejscu, w którym
śpimy czy jemy, ponieważ może się okazać, że od rana do wieczora tkwimy w tej samej przestrzeni. Wstajemy jedynie do łazienki i kuchni. Tymczasem bezruch to najgorsze, co możemy sobie
zafundować: jego konsekwencje ponosi nie tylko kręgosłup, lecz
może przede wszystkim układ krwionośny, który zaopatruje
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Okuliści biją na alarm, że w wyniku akcji #zostańwdomu
przybyło im pacjentów z zaburzeniami widzenia. Od przesiadywania przed ekranami pogarsza się nam wzrok, ale
brak ruchu nie służy też naszemu kręgosłupowi.
Słyszę od pacjentów, że pracując z domu, mają więcej zajęć, więcej spotkań online, w rezultacie zaciera się im granica między
pracą a życiem prywatnym, godzinami siedzą bez przerwy.
Ponieważ nie muszą dojeżdżać do pracy ani z niej wracać, tracą kontrolę nad tym, ile czasu spędzają przy komputerze. Do
tego dochodzi stres, wynikający z obawy o utratę źródła dochodu, co też wpływa na zdrowie kręgosłupa. Pacjenci skarżą się
na dolegliwości bólowe, na przykład w obrębie szyi czy lędźwi,
ale nie zawsze wiążą je z napięciem psychicznym.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na kondycję kręgosłupa jest ergonomia miejsca pracy – rzadko kiedy mamy
w domu zapewnione odpowiednie warunki do wielogodzinnego wpatrywania się w monitor komputera. Pracujemy
w fotelach, na kanapach, przy kuchennych blatach, zaniedbując podstawowe zasady BHP.

Jakie jeszcze błędy popełniamy, wykonując pracę siedzącą?
Niedopasowany fotel zaburza naturalną krzywiznę kręgosłupa.
Gdy do tego oczy – zamiast na wysokości górnej krawędzi monitora – mamy godzinami skierowane w dół, bo na przykład – zamiast
jak dotąd przy komputerze stacjonarnym – pracujemy z laptopem
na kolanach, zaczyna nas boleć szyja. Kumulują się w niej liczne
napięcia, a po kilku dniach boli nas już stale cały odcinek szyjny.
Do czego mogą prowadzić nieleczone przeciążenia kręgosłupa? Co nas powinno zaalarmować?
Na początku nie czujemy dyskomfortu, ale jeśli wielogodzinna praca w pozycji siedzącej staje się normą i trwa miesiącami, pojawiają
się pierwsze dolegliwości. Problemy na poziomie dysków międzykręgowych mogą doprowadzić do sytuacji, że będziemy mieli trudności z siedzeniem nawet krótkotrwałym.
Krążki międzykręgowe odżywiają się i wzmacniają wskutek powtarzalnych obciążeń i odciążeń – umiarkowany ruch im służy, natomiast brak ruchu szkodzi. Brak ruchu jest także przyczyną przepuklin kręgosłupowych. Warto się więc ruszać, bo w ten sposób
przedłużamy życie w zdrowiu i swoją aktywność zawodową.
Poza kręgosłupem lędźwiowym skarżymy się na bóle rąk.
Bóle szyi mogą promieniować do ramion, a nawet dłoni. Pozycja
siedząca, gdy jesteśmy lekko pochyleni, a obręcz barkowa jest
zamknięta, prowadzi do przeciążeń w tym obrębie i zespołów bólowych barków.
Łokcie i nadgarstki cierpią z kolei wskutek ciągłego przygięcia
i powtarzalnych ruchów przy operowaniu myszką czy stukaniu
w klawiaturę. Gorsze przekrwienie w łokciu może prowadzić do neuropatii nerwu łokciowego. Odczuwamy ją jako drętwienie, mrowienie, zaburzenia czucia, a wreszcie może wystąpić kanał nadgarstka
czy kanał Guyona, niekiedy wymagające leczenia operacyjnego. ◆
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STANĄĆ

nak dziecko powinno wiedzieć, że zakłada buty, by mu nie było zimno,
a sprząta pokój, bo takie są zasady, a nie po to, żeby nam ułatwić życie.
Dlatego nagrody nie wspierają samodzielności dziecka i jego rozwoju –
zaznacza ekspertka.
• Uczenie się musi potrwać. – To, że nasza pociecha nie posługuje się
nożem i widelcem dziś, nie znaczy, że nie nauczy się tego za miesiąc.
Pomyślmy, jaki jest pierwszy krok, żeby nabyło tę umiejętność, i jak
możemy mu w tym pomóc – mówi Marta Chrościcka. I dodaje, że ważne
jest docenianie wysiłku, a nie efektu końcowego. To procentuje także
później, gdy dziecko uczy się coraz bardziej skomplikowanych rzeczy
i dorasta.
• Korzystajmy z domowych pomocy naukowych. – Tabele, notatki,
plansze, na których rozpisujemy kolejność porannych czynności, etapy ubierania się, przygotowywania się do snu czy do szkoły, pozwalają dzieciom ułożyć sobie wszystko w głowie. Przed wyjściem z domu
wystarczy rzut oka na tablicę i już wiadomo, czy o czymś nie zapomnieliśmy – podpowiada Marta Chrościcka.
• Dawajmy wybór. – Gdy dziecko mówi: „Samo nie zasnę”, zapytajmy:
„Mam przy tobie chwilkę posiedzieć czy zapalić ci nocną lampkę?”. Jeśli
nie chce się ubrać: „Wolisz kurtkę czy płaszczyk?”. Podejmowanie decyzji bardzo wspiera rozwój samodzielności – mówi ekspertka.

NA WŁ ASNYCH
NOGACH

NASZ EKSPERT
Marta Chrościcka
psycholożka,
diagnostka kliniczna
i psychoterapeutka,
Poradnia Psychologiczna
Uśmiech

Najszybciej samodzielne stają się te dzieci,
które wiedzą, że w każdej chwili mogą liczyć
na pomoc dorosłych.
•O
 problematycznych sytuacjach rozmawiajmy, gdy nie ma w nas emocji. – Nerwowy poranek przetrwajmy z jak najmniejszą liczbą strat. Jeżeli dziecko nie chce założyć butów, zapiera się, płacze, zróbmy stopklatkę: w tej chwili nie ma sensu iść na konfrontację. Załóżmy malcowi buty,
ale wróćmy do tematu pod koniec dnia. Omówmy spokojnie poranek
i co zrobić, żeby sytuacja się nie powtórzyła – radzi psycholog.

Nie porównuj. Nie krytykuj. I nie martw się. Wspieraj swoje dziecko,
a z dnia na dzień będzie coraz bardziej samodzielne.
TEKST Alicja Kamińska

namy to z doświadczenia: spotykamy koleżankę, której dziecko jest rówieśnikiem naszego, i zaczynają się
porównania. Gdy okazuje się, że nasza pociecha nie
we wszystkim radzi sobie dobrze lub wręcz czegoś
nie umie, zapala się nam lampka: coś jest z nią nie tak.

MAKSYMALNE MOŻLIWOŚCI

– Porównania nie robią nam dobrze i zwykle są przyczyną
lęków. Zamiast wpadać w tę pułapkę, zadajmy sobie pytanie:
moje dziecko nie umie czy nie chce się samo ubrać? Jeśli nie
umie, warto sięgnąć do norm rozwojowych, bo jeśli siedmiolatek ma trudność z zapięciem guzika, to upewnijmy się, czy
z jego napięciem mięśniowym i koordynacją ruchową wszystko jest OK – mówi Marta Chrościcka, psycholog. – Najczęściej
problem leży nie w braku umiejętności, lecz w braku motywacji, wiary we własne siły, braku wsparcia lub pośpiechu. Gdy
rano spieszymy się, oczekujemy od dziecka, że migiem założy buty i zapnie kurtkę, a ono mówi, że nie, to zwykle się denerwujemy i nie chce się nam zastanawiać, dlaczego tak jest. Przyjmujemy, że to upór albo lenistwo, a nie tędy droga – dodaje.
Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co moje dziecko faktycznie umie, trzeba znać jego maksymalne umiejętności:
co potrafi zrobić, kiedy jest wyspane, najedzone, w dobrym

nastroju, zrelaksowane. – Bardzo często dziecko „odcina”
funkcję „samodzielność”, gdy zaspało, nie dostało na śniadanie ulubionych płatków, ma kiepski dzień. Dzieje się tak również w stresie i pośpiechu, a więc właśnie wtedy, gdy bardzo
potrzebujemy, żeby coś zrobić teraz – mówi psycholog.
I dodaje, że zwłaszcza w zerówce i na początku szkoły dziecko często słyszy: „Jesteś już duży/duża”, a mimo to zdarza mu
się tęsknić za sielskim dzieciństwem, gdy rodzice je myli, karmili, ubierali. – W takich chwilach niechęć do samodzielności
to po prostu potrzeba, żeby rodzice się malcem zajęli, zwrócili
na niego uwagę – wyjaśnia Marta Chrościcka.

TO MUSI POTRWAĆ

Rozwój to proces, sinusoida. Nasza pociecha czasem robi krok
naprzód i dwa wstecz. Nie ma w tym nic niepokojącego. Ważne jest, by ją wspierać, pamiętając o kilku zasadach.
• Nie oczekujmy niemożliwego. – „Chodzisz już do szkoły,
więc musisz być samodzielny”. Tymczasem siedmio-dziewięciolatkowi nadal może się zdarzyć, że zapomni o ważnej sprawie. Chociaż oczywiście warto uczyć go systematyczności i odpowiedzialności – uważa Marta Chrościcka.
• To, co działa, nie zawsze wspiera. – Czasem nagradzamy
za codzienne czynności, jak mycie, jedzenie, ubieranie. Jed-
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Stopniowe włączanie w codzienne obowiązki to dobry sposób, żeby
w naturalnych warunkach dziecko nabywało pewność siebie.
– Czasem malec nie robi czegoś, bo chce sprawdzić, czy mu pomożemy. Zróbmy to, ale częściowo. Siedmiolatek, który był we wszystkim
wyręczany, nagle nie nakryje odświętnie wigilijnego stołu – mówi ekspertka i dodaje, że pośpiech to zły doradca.
– Nawet jeśli wiemy, że załadujemy zmywarkę szybciej i lepiej niż
nasza kilkuletnia córka, pozwólmy jej zrobić to po swojemu i w swoim
tempie. Nasz przedszkolak niestarannie rozwiesza pranie? To nic, najważniejsze, żeby nie słyszał: „Zostaw, ja to lepiej zrobię”. Bo takie komunikaty mają daleko idące konsekwencje w późniejszym życiu – zaznacza psycholog dziecięca.
A co jeśli dziecko mówi: „Nigdy się tego nie nauczę”? Nie zostawiajmy tego bez komentarza. Powiedzmy raczej: „Rozumiem, że teraz czujesz się tak źle, że postanowiłeś odpuścić” niż „Na pewno sobie poradzisz, wystarczy poćwiczyć”. I wróćmy do rozmowy, gdy pociecha się
uspokoi, by wspólnie zastanowić się, dlaczego czuje się bezsilna, co zrobić, by to zmienić.
– Samodzielność nie oznacza, że dziecko ma sobie ze wszystkim radzić
samo. Jako dorośli wiemy, że każdy potrzebuje wsparcia i musi umieć
o nie poprosić. Dlatego najszybciej samodzielne stają się te dzieci, które wiedzą, że w każdej chwili mogą liczyć na pomoc dorosłych – podsumowuje Marta Chrościcka. ◆
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INTEGRACJA
SENSORYCZNA
Prawidłowe przetwarzanie bodźców, jakie wysyła otoczenie,
to podstawa dobrego funkcjonowania w świecie. Niektóre
dzieci mają z tym duży problem, a wtedy warto im pomóc.

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)
MOGĄ DOTYCZYĆ UKŁADÓW:
WZROKU – zaburzenia perspektywy, widzenia
Ò
i odróżniania barw, dostrzegania podobieństw i różnic

konsystencji, a unikanie innych, a także potraw
o określonych kolorach i zapachach, np. kleiku, grudek;
jedzenie wyłącznie potraw o intensywnym smaku
i zapachu; obawa przed przełykaniem/zakrztuszeniem
się; poznawanie rzeczy poprzez ich gryzienie/lizanie

w dużej grupie, w hałasie; wrażliwość na powtarzalne
rytmy; niemożność skoncentrowania się na dźwiękach,
np. komunikatach rodziców czy nauczycieli; problemy
z pamięcią słuchową i odtwarzaniem chronologii usłyszanych komunikatów; opóźnienia w rozwoju mowy
WĘCHU – nadwrażliwość/niewrażliwość na okreÒ
ślone zapachy, np. rozpoznawanie przedmiotów przez

węch lub przeciwnie – unikanie pewnych rzeczy, ponieważ „śmierdzą”; nieumiejętność określenia zapachu jako
intensywny/słabo wyczuwalny, przyjemny/nieprzyjemny
SMAKU – niechęć do próbowania nowych rzeÒ
czy, wybiórcze jedzenie; preferowanie wybranych

JAK TO DZIAŁA?

Gdy jeden ze zmysłów domaga się
silniejszej stymulacji albo jest nadwrażliwy, przekazuje do mózgu nieprawidłową informację. W efekcie
odbieranie sygnałów z otoczenia jest
zakłócone, a funkcjonowanie dziecka
w świecie – trudne, nieprzyjemne
i bardzo męczące.

DOTYKU – zakłócenia w odczuwaniu bólu,
Ò
np. niereagowanie na skaleczenia, gorąca/zimna,

np. brak reakcji na oparzenie; nadwrażliwość na dotyk,
np. niechęć do przytulania lub przeciwnie: potrzeba uciskania, przeciskania się; nadreaktywność na kontakt
z określonymi powierzchniami, fakturami i tkaninami,
np. metki w ubraniach
PRZEDSIONKOWEGO – zaburzenia równowaÒ
gi, koordynacji, np. biegu, odbijania piłki, sprawnego

i płynnego wykonywania czynności; kłopoty z posługiwaniem się narzędziami, np. kredkami, sztućcami
czy naczyniami, np. trudności w nalewaniu płynu;
lęk wysokości; choroba lokomocyjna; niechęć
do korzystania z windy; szybkie męczenie się

CO ROBIĆ?

Umów się na diagnozę w ośrodku SI
(ang. Sensory Integration, jest ich
bardzo dużo). Zwykle konieczne jest
odbycie serii zajęć (np. raz w tygodniu) pod okiem wykwalifikowanego terapeuty, który w specjalnie
wyposażonej sali pracuje z dzieckiem nad jego deficytami.
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CO TO DAJE?

Dzieci uwielbiają te zajęcia i szybko
odczuwają poprawę w codziennym
życiu – w prostych czynnościach
samoobsługowych, jak ubieranie
się, mycie, w przebywaniu w grupie
rówieśników, ale także w nauce
i zajęciach ruchowych. Naprawdę
warto!

FOTO: ADOBE STOCK

SŁUCHU – nadwrażliwość na dźwięki wysokie/
Ò
niskie, głośne/ciche, np. niechęć do przebywania

WA Ż N E D L A C I E B I E !

oraz proporcji, kłopoty z rozróżnianiem kształtów;
nadwrażliwość na światło; trudności w czytaniu

s p o s ób na ...
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TO NAJWAŻNIEJSZY
POSIŁEK DNIA.
NAJLEPIEJ ZJEŚĆ
GO NIE PÓŹNIEJ
NIŻ GODZINĘ
OD WSTANIA
Z ŁÓŻKA.
OTO PROSTE
PATENTY NA
DOSTARCZENIE
SOBIE MAKSIMUM
DOBRYCH
SKŁADNIKÓW
NA START.

R AĆ:
WIE
A
Z

A poza tym ma być
pyszne. I to nie
musi być kanapka!

FOTO: ADOBE STOCK (5)

PRZYGOTUJESZ JE
RAZ, DWA:
• Płatki owsiane na słodko
Energia od rana: pożywna i ciepła owsianka z dodatkiem owoców i orzechów

• Krem z dyni na ciepło
Rozgrzewająca zupa: lekko i przyjemnie rozpoczniesz
nowy dzień

• Sałatka z łososiem, awokado i jajkiem
Chrupiąca i sycąca: połącz rybę, jajko i warzywa
w pyszną, wielowymiarową kompozycję

• Koktajl owocowy
Ekspresowo: wrzuć do blendera ulubione owoce,
warzywa, mleko lub napój roślinny, garść nasion,
przyprawy i gotowe!
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DŁONIE
JAK AKSAMIT

Kto boryka się z permanentną suchością dłoni, np. wskutek
atopii czy cukrzycy, powinien sięgać po kremy-kompresy, najlepiej ze specjalistycznych linii, ze skoncentrowanymi dawkami
składników odżywczych, które działają dogłębnie i szybko, pozostawiając na dłoniach ochronną warstwę.
Młoda skóra rąk potrzebuje przede wszystkim nawilżenia
i natłuszczenia. Gdy z wiekiem pojawiają się zmarszczki (pierwsze oznaki starzenia widać już w wieku 30 lat), warto na co dzień
aplikować kosmetyki odżywcze, regenerujące. Po 40. roku życia
pojawiają się przebarwienia, zmiany pigmentacyjne, które należy
obserwować i konsultować z dermatologiem, a w codziennym
użyciu mieć preparaty wygładzające, wyrównujące koloryt z kolagenem, retinolem, rozjaśniającą witaminą C. Po pięćdziesiątce
koniecznie miejmy pod ręką krem z filtrami UV na poziomie
SPF 30, przeznaczony dla skóry dojrzałej.

Częste mycie i dezynfekowanie rąk,
zimowe chłody, wysuszające detergenty
nadwerężają delikatną warstwę ochronną
naszych dłoni. Warto o nie czulej zadbać.

CODZIENNA RUTYNA

Dobrym nawykiem jest nakładanie kremu po każdym umyciu
rąk. W czasie pandemicznego reżimu higienicznego, gdy poza
mydłami sięgamy także po żele i płyny do odkażania, warto
zaopatrzyć się w takie, które mają w nazwie „nawilżający” i zwiększyć częstotliwość stosowania kremów. Przyjrzyjmy się też mydłom,
które mamy w domu – dobrze, żeby ich skład był jak najkrótszy
i uwzględniał: wyciągi roślinne, oleje oraz witaminy, tak aby jak
najmniej zaburzać równowagę delikatnej skóry rąk. Do zmywania i sprzątania używajmy lateksowych rękawiczek.

/ TEKST Anna Kozioł



S

kóra naszych dłoni ma zaledwie 4 mm grubości. I choć
składa się z kilku warstw, w tym naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej, bardzo łatwo ulega podrażnieniom, przesuszeniu, fotostarzeniu. Jedną z przyczyn
jest fakt, że – w przeciwieństwie choćby do tej na brzuchu,
udach czy pośladkach – właściwie nie ma gruczołów łojowych.
Za to sporo potowych, co, paradoksalnie, prowadzi do szybszego jej wysuszania. Częsty kontakt z wodą i kosmetykami sprawia, że płaszcz hydrolipidowy traci swoją równowagę. A ostatnio, gdy kilkanaście razy dziennie sięgamy po preparaty myjące
i antybakteryjne na bazie alkoholu, uważna pielęgnacja to
wręcz konieczność.
Nie można przy tym zapominać, że dłonie są nam po prostu niezbędne do tego, by prawidłowo czuć, a do tego pełnią
istotne funkcje termoregulacyjne. Estetyczna skóra rąk
to nasza wizytówka, zaś zaniedbania w pielęgnacji odczuwamy i zauważamy bardzo szybko – wrażenie napięcia,
spierzchnięcie, zaczerwienienie, uczucie szczypania to sygnały, że trzeba działać natychmiast i wieloetapowo.

CO TYDZIEŃ

Na godzinę lub na całą noc dobrze jest zastosować ekstrakurację:
wmasować w dłonie grubszą warstwę odżywczego kremu, eliksiru, serum lub maski do rąk i założyć bawełniane rękawiczki.
Ciepło wzmoże działanie preparatu. W aptekach znajdziemy też
specjalne maski do zastosowania w domu w formie nasączonych
rękawiczek o różnym działaniu: odmładzającym, regenerującym,
nawilżającym.
Sprawdzonym sposobem są kuracje parafinowe. Można je kupić
w zestawach z łagodnym peelingiem, np. z łupin orzecha, po zastosowaniu którego przechodzimy do drugiego etapu: nałożenia oleju
parafinowego na dłonie, które następnie zabezpieczamy foliowymi rękawiczkami i owijamy ręcznikiem. Cały zabieg trwa kwadrans, a pozostawia skórę jedwabiście gładką i zregenerowaną.
Od czasu do czasu można zastosować kurację odbudowującą
(również do kupienia w aptece w formie zestawu): najpierw aplikujemy peeling z kwasami owocowymi, a następnie maskę
z mocznikiem i olejkami, która pomaga naprawić mikrouszkodzenia skóry, spowodowane jej przesuszeniem.

APTECZNE PREPARATY
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RAZ NA MIESIĄC
FOTO: ADOBE STOCK

W drogeriach i aptekach znajdziemy duży wybór dermokosmetyków. Są całe linie przeznaczone do rąk wrażliwych,
suchych, atopowych. Ale także te „zwykłe” kremy w składzie
mają nawilżające i kojące: aloes, pantenol, alantoinę, lanolinę,
kwas hialuronowy; wspierające procesy naprawcze: witaminy
E, C i B; pomagające utrzymać właściwe nawilżenie i obfitujące
w antyoksydanty oleje, np. z pestek moreli, granatu, z oliwek;
oraz filtry UV. O tej porze roku warto sięgnąć także po specjalne, bogate kremy zimowe, zawierające m.in. glicerynę, mocznik, masło shea, olej arganowy i witaminy.

Mniej więcej co cztery tygodnie zróbmy sobie prezent w postaci wizyty w gabinecie kosmetycznym, gdzie do wyboru mamy
wiele zabiegów, dostosowanych do kondycji i wieku dłoni. Poza
masażami połączonymi z aplikacją odżywczych preparatów
są to procedury z zastosowaniem lasera IPL, a także m.in. laseroterapia wybielająca, mezoterapia czy peelingi z użyciem
kwasów owocowych o wyższym niż w drogeryjnych czy aptecznych kosmetykach stężeniu. ◆
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Nie poddaje się łatwo, Jego droga do sukcesu była kręta i wyboista.
Dziś Pawła Wilczaka znają w Polsce wszyscy. Zapytany o popularność,
odpowiada: gwiazdy to Rolling Stones, ja jestem aktorzyną.
/ TEKST Katarzyna Janicka

H

ołduje zasadzie: moja prywatność jest tylko
moja. Nigdy na łamach gazet nie wyznawał
miłości i nie chwalił się, że został ojcem. – Ludzie
mówią, że jestem zdystansowany, wolę to, niż
wierzyć, że jestem wyjątkowy – powiedział.

TAKI SYN TO WYZWANIE
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nie zmienia. Nauczyłem się, że wolność to przede wszystkim wolność podejmowania decyzji zawodowych. Jestem
beznadziejnie zakochany w łódzkiej szkole filmowej.

KROMKA CHLEBA Z NESQUIKIEM

Wiedział, że dyplom nie gwarantuje zawodowych propozycji. Grał epizody: chłopaka na imprezie, modlącego się mężczyzny, uciekiniera, dziennikarza, alfonsa, kierownika kasyna, złodzieja samochodowego, drwala, detektywa, agenta…
Żeby się utrzymać, podejmował każdą pracę. – Byłem kelnerem, handlowałem patelniami, nożami, kopałem rowy,
odrestaurowywałem domy. – Był taki moment, kiedy niemalże nie wychodziłem z domu, bo nie miałem pieniędzy
na życie. Pomieszkiwałem wtedy u znajomej w Warszawie
i podkradałem jej kromkę chleba dziennie i nesquika. Posypywałem tym nesquikiem chleb i tak przeżyłem. Pewnej
zimy tata przyjechał mnie odwiedzić. „Pawełku, ty w ogóle nie masz ciepłych ubrań” – stwierdził. Poszliśmy razem
do sklepu i kupił mi ciepły zimowy płaszcz. I to wszystko
odbyło się bez słów.
Zawsze podkreślał, że nie żałuje ani jednego dnia z tych
sześciu trudnych lat: – Wszystko, co robiłem, to był mój
wybór, nikogo innego. To ja podjąłem decyzję, że chcę zostać
aktorem. Musiałem sam ponieść jej konsekwencje.

NIEFAJNE MOMENTY

Zdesperowany poprosił specjalistkę od castingu pracującą
przy serialu „Ekstradycja” o rólkę. Dostał ją, pojawił się
w dwóch odcinkach i spodobał reżyserowi Wojciechowi
Wójcikowi, który w drugim sezonie powierzył mu już rolę

Najważniejsze daty
FOTO: EAST NEWS (2)
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Pochodzi z lekarskiej, poznańskiej rodziny. Mama jest pediatrą, tata był ginekologiem, brat poszedł w ślady ojca i dziś,
prof. Maciej Wilczak, to jeden z najbardziej znanych w Polsce specjalistów z zakresu endoskopii. A Paweł? Nie był
grzecznym dzieckiem. – Moi rodzice nie mieli ze mną łatwo,
ale mieli pewność, że zawsze powiem im prawdę.
W przeciwieństwie do starszego brata – prymusa, Paweł był
uczniem kiepskim i wpadał w konflikty z nauczycielami.
Wszyscy oczekiwali, że po maturze wybierze akademię medyczną. Złożył dokumenty, ale się nie dostał. – Podjąłem walkę
dwa razy i, dzięki Bogu i egzaminacyjnej komisji, zostałem
oddelegowany z medycyny. Przeniosłem się do technikum
radiologicznego, w którym się bardzo spełniałem. Jako technik radiolog miałem dyżur w szpitalu. Przyjechał kolejny połamany człowiek. Zrobiłem mu zdjęcia, wywołałem je i myślę...
że to jednak nie takie zdjęcia są dla mnie najważniejsze.
Po dyżurze poszedłem do Teatru Nowego. Spotkałem Wiesława Komasę. Wysłuchał moich wariactw i mówi: „Jedź do Łodzi
i próbuj”. Pojechałem – tak opisał swoją drogę na wydział
aktorski łódzkiej filmówki. Gdyby nie został przyjęty, planował wyjazd na kontrakt do Kuwejtu jako technik radiolog.
O szkole filmowej mówi z uwielbieniem: – To miejsce
ze wszech miar wyjątkowe. Ma wspaniałą energię, która się

~

29 LIPCA 1965 – urodził się w Poznaniu
1989 – skończył studia na wydziale aktorskim łódzkiej PWSFTViT

2000 – dołączył do obsady „Na dobre
i na złe”, rola Mareczka przyniosła mu dużą
popularność, grał ją do 2003 r.

1996 – zagrał Jurija w serialu „Ekstradycja 2”, rolę powtórzył w „Ekstradycji 3”
(1998)

2002 – na planie serialu „Kasia i Tomek”
poznał aktorkę Joannę Brodzik, która dwa
lata później została jego życiową partnerką
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2 LIPCA 2008 – został ojcem bliźniaków,
Jana i Franciszka
2010 – zagrał Adama Dawidzkiego w serialu „Usta usta”, do tej roli wrócił w 2020 r.
2019 – kreacja w filmie „Pan T.” – nominacja do Orła – najlepsza główna rola męska →

a le ja s ł aw y

s p o s ób na ...
Wraz
z wydzieliną nasz organizm
pozbywa się toksyn
i szkodliwych drobnoustrojów. Dlatego
tak ważne jest częste
oczyszczanie nosa. Nie
oszczędzaj na chusteczkach.

pierwszoplanową. Przestał być aktorem anonimowym, pojawiły się kolejne propozycje. Sympatię telewidzów i popularność przyniosła mu rola Mareczka w „Na dobre i na złe”.
Ale prawdziwy przełom (zarówno w karierze, jak i w życiu
prywatnym) nastąpił w 2002 r., kiedy z Joanną Brodzik
zagrał w serialu „Kasia i Tomek”. – Nadszedł wreszcie ten
moment, że zacząłem żyć ze swojego zawodu – krótko podsumował tamte doświadczenia.
Posypały się wyróżnienia: Wiktor 2002, nagroda dla najlepszego aktora komediowego na IV Festiwalu Dobrego
Humoru w Trójmieście 2003, Telekamera 2004.
– Mam jak każdy fajne i niefajne momenty. W moim zawodzie istotna jest umiejętność przetworzenia tego – o ile się
chce – na scenę czy ekran. Swoją pracę staram się wykonać
najlepiej, jak potrafię – tłumaczył. Szybko zasłynął z wybredności w kwestii scenariuszy. – Zawsze chętnie pochylam się
nad każdą propozycją, ale jak powiadam, jeżeli nie czuję mięty i romansu w tym temacie, nie podejmuję się tego – odpowiadał na pytanie, dlaczego na ekranie można go zobaczyć tylko w reklamach. Gdy po pięcioletniej przerwie zgodził się
zagrać tytułowego bohatera filmu „Pan T.”, schudł do roli
dwanaście kilogramów.
Na planie serialu „Kasia i Tomek” zakochał się w młodszej
o siedem lat Joannie Brodzik. Nigdy nie opowiadali publicznie o łączącym ich uczuciu, nigdy też nie pokazali w mediach
swoich synów-bliźniaków Jana i Franciszka. Długo ich związek uchodził za idealny, zwłaszcza że Wilczak bardzo wspierał karierę Brodzik. Kiedy zdecydowała się wrócić na plan
serialu „Nad rozlewiskiem", został z chłopcami. Mówił,
że jest „kurem domowym” i dobrze odnajduje się w tej roli.
Zawsze dozował informacje o sobie. Wiadomo, że jego pasją
są podróże. Lubi pierogi ruskie i pomidorową z ryżem. Nie
jada chleba, odstawił też makaron, którym wcześniej się
delektował. Od 18 lat systematycznie ćwiczy na 43. piętrze
warszawskiego Intercontinentalu. Zupełnie nie udziela się
w sieci, nie ma kont na popularnych platformach społecznościowych, internet jest mu potrzebny tylko do obsługi poczty mailowej.
Ostro skrytykował ekshibicjonizm w social mediach.
– To jest dla mnie jakieś piekło. Piekłem są dziewczyny, które robią zdjęcia w toalecie, w gaciach i staniku, i jeszcze
w ciąży. Czemu ma to służyć? Próżności? Zarabianiu pieniędzy? – zastanawiał się w jednym z ostatnich wywiadów.
A gdy przy okazji promocji filmu „Pan T.” dziennikarka
zapytała go, jaki jest pan W., bez wahania odpowiedział:
– Jestem pospolity do bólu. Przede wszystkim nudny, upierdliwy, bo bez przerwy mówię o tym samym.
Inaczej uważa Cezary Pazura: – Można próbować naśladować głos Fronczewskiego i miny Pazury, ale Wilczakiem
trzeba się urodzić. On jest niepowtarzalny. Ludzie lgną
do Pawła, bo jest pozbawiony zawiści. Potrafi, jak mało kto
w tej branży, cieszyć się z cudzych sukcesów. Jako przyjaciel jest uroczy, nigdy nie powiedział do mnie „Czarek”, ale
zawsze „Czaruś”. Razem z Asią tworzą wspaniałą parę. Emanują ciepłem i dobrocią, zawsze pamiętają o cudzych urodzinach i imieninach. ◆

...KATAR

Paweł Wilczak o…
…SOBIE:
Jestem uzależniony od podróży. I są takie rzeczy, które
tak na mnie działają, że mogę to robić non stop. Mogę bez
przerwy patrzeć na ogień, nagą kobietę i morze. To mnie
wprawia w fantastyczny nastrój.

❍

…AKTORSTWIE:
Mniej znaczy więcej – mówią w Hollywood, a ja tej zasadzie hołduję. Jeżeli mój bohater o czymś myśli, i to widać
w jego twarzy, jego oczach, i jest przez widza odczytywane, to znaczy, że ta zasada działa. Uważam, że minimalizm
w ogóle sprawdza się w sztuce.

ROZPOZNAJ KATAR I DZIAŁAJ

…MARZENIACH:

…NAGRODACH:

OBJAWY

POSTĘPOWANIE

WIRUSOWY

• wodnista, rzadka wydzielina
• kichanie
• uczucie zatkanego nosa
• częsty objaw w przeziębieniu i grypie

• regularne wydmuchiwanie nosa
• stosowanie sprayów z roztworem wody morskiej
• sięganie po spraye i krople do nosa zmniejszające
obrzęk błony śluzowej, np. z ksylometazoliną
i kwasem hialuronowym
• domowe inhalacje z gorącej wody z solą i majerankiem
• nebulizacje z zastosowaniem soli fizjologicznej

BAKTERYJNY

•g
 ęsta, żółtozielona, nieprzyjemnie
pachnąca wydzielina
• problemy z oddychaniem
• ból głowy, nosa i zatok – zwłaszcza
gdy rozwinie się katar zatokowy
• stan podgorączkowy
• często jako kolejny etap kataru wirusowego, wskutek nadkażenia bakteriami

• regularne oczyszczanie nosa
• irygacje nosa i zatok z zastosowaniem soli fizjologicznej i wody morskiej (zestawy do irygacji są dostępne
w aptece)
• stosowanie sprayów redukujących przekrwienie
i obrzęk śluzówki nosa
• z przepisania lekarza: antybiotykoterapia
i/lub leki przeciwzapalne

ALERGICZNY

• rzadka, przezroczysta wydzielina
• częste kichanie
• łzawienie, swędzenie oczu
•n
 astępstwo kontaktu z alergenem: pyłkami, roztoczami, pleśnią, sierścią zwierząt

• izloacja od alergenu
• częste oczyszczanie nosa
• stosowanie sprayów z roztworem wody morskiej
•b
 ez recepty: tabletki i spraye przeciwhistaminowe,
np. z cetyryzyną, na receptę – glikokortykosteroidy

Jestem za nie szczerze wdzięczny, ale to nie jest cel.
…BEZSENNOŚCI:
Cierpię od dekad. Nie przyzwyczaiłem się (...). Może trochę ją oswoiłem, choć są takie momenty, że mnie totalnie
pokonuje. Czysto fizycznie. Człowiek nie ma siły, a muszę
mieć. Bywa różnie.
….PODRÓŻACH:
Dla mnie podróżowanie to nie jest chodzenie po ruinach
i bieganie po ścieżkach zdrowia, raczej szukanie miejsc,
gdzie można świetnie zjeść i gdzie się fenomenalnie
wypoczywa.
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Katar to reakcja
organizmu na infekcję
wirusową, bakteryjną
lub kontakt
z alergenem. Najczęściej towarzyszą mu:
• z większona
produkcja wydzieliny
•u
 czucie zatkania nosa
i jego przekrwienie
•p
 roblemy
z oddychaniem
• łzawienie oczu
•b
 ól głowy, nosa
i zatok, zwłaszcza przy
katarze zatokowym

RODZAJ

Nie mam marzeń zawodowych. Żebym na przykład miał
zagrać Króla Leara. Mam przyziemne marzenia. Żeby być
zdrowym, dobrze jeść, mieć dużo czasu na odpoczynek.
Jestem leniwy i wszystkie rzeczy robię dlatego, żeby
je szybko zrobić i mieć więcej wolnego czasu.

FOTO: ADOBE STOCK (2)

ZAWSZE TRZEBA BYĆ SPAKOWANYM

TA „POCIĄGAJĄCA”
DOLEGLIWOŚĆ
SKUTECZNIE UTRUDNIA
NAM ŻYCIE. IM SZYBCIEJ
ZAREAGUJEMY,
TYM WCZEŚNIEJ
POCZUJEMY ULGĘ.
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Kochać

CO Z TYM MIKOŁAJEM?

Nie ma umownego wieku, w którym należy dziecku powiedzieć, że to nie Święty Mikołaj, ale rodzice czy dziadkowie
kupują świąteczne prezenty. – Nie ma sensu uświadamiać
tego na siłę. Zwykle dzieci dowiadują się prawdy od rówieśników i wtedy trzeba powiedzieć: Tak, rzeczywiście Wróżką
Zębuszką i Mikołajem jestem ja i tata. Na pewno nie będzie
to dla dziecka żadną traumą – uspokaja Paulina Popłońska.

NIE ZNACZY
ROZPIESZCZAĆ

nie jest dobrą drogą. Dotyczy to także rekompesowania dzieciom tego, czego sami nie mieliśmy, bo np. sytuacja materialna naszych rodziców była
zła. W efekcie kupujemy wciąż nowe zabawki, ubrania, gadżety, spełniamy wszystkie dziecięce zachcianki. – Wpadamy w pułapkę dostępności
wszystkiego. Producenci wprowadzają cenowe warianty nawet tych najnowszych gadżetów, co sprawia, że wiele osób na nie stać. Jednak pamiętajmy, że dziecko w końcu zderzy się ze ścianą, jaką jest zasobność portfela rodziców. Dlatego dobrze jest zawsze zaczynać od refleksji, czy dana
rzecz jest nam faktycznie potrzebna – radzi psycholog.
I wyjaśnia, że kryterium przydatności jest dla dziecka łatwe do zrozumienia. Nie możemy za to oczekiwać, nawet od nastolatka, że zrozumie wartość
pracy i pieniędzy. To przyjdzie dopiero, gdy sam zacznie pracować.

O wychowywaniu dzieci wiemy
coraz więcej. Mimo to wciąż
zdarza się rodzicom mylić miłość
z niestawianiem granic. Dlaczego?
/ TEKST Aneta Kacperczak



PRZYKRE KONSEKWENCJE

Nie warto wychowywać dziecka pod kloszem. Bo choć chcemy zapewnić
mu wszystko, co potrzebne do rozwoju i szczęścia, z doświadczenia wiemy, że świat nie dopasowuje się do każdego. – Pierwsza konsekwencja
zaspokajania wszystkich zachcianek dziecka? Nie docenia tego, co ma, nie
umie cieszyć się z drobnych rzeczy ani czekać. Prezenty robią na nim coraz
mniejsze wrażenie, nie potrafi odraczać przyjemności, ma potrzebę coraz
intensywniejszych emocji, które zresztą dość szybko mijają – mówi Paulina Popłońska.
Mały człowiek jest wciąż nastawiony na niespodzianki i nowości. – Tymczasem znaczna część naszego życia to codzienne, nudne czynności, w których musimy się odnaleźć. Nastawienie na to, że świat będzie nas stale
zaskakiwać, może prowadzić do poczucia bezsensu i braku satysfakcji
z życia – zauważa nasz ekspert. Może dlatego dzisiaj wiele osób wybiera
minimalizm, zdając sobie sprawę, że otaczanie się przedmiotami nie jest
kluczem do szczęścia.

NASZ EKSPERT
Paulina Popłońska
psycholog dziecięcy,
Centrum Terapii DIALOG

Nie dziwi więc, że mówimy: „Wobec mnie stosowano kary,
zakazy i dyscyplinę. Chcę wychowywać w inny sposób". Albo:
„Szkoła i nauka były u mnie w domu najważniejsze. Mojemu
dziecku chcę dać więcej możliwości”. Zdarza się, że postępujemy dokładnie odwrotnie niż nasi rodzice. Paulina Popłońska, psycholog dziecięcy, zwraca uwagę, by brać pod uwagę
szerszy kontekst: – To, jak wychowujemy, jest uwarunkowane
kulturowo. Oczekiwania naszych rodziców wobec nas wynikały z tego, jakie wtedy były czasy – mówi. – Przez lata norma
kulturowa się zmieniła. Dziś chcemy zrekompensować swoim
dzieciom to, czego sami nie mieliśmy, ale też chcemy, by były
gotowe do funkcjonowania w świecie. Dlatego zapisujemy je
na zajęcia dodatkowe, rozwijamy talenty. – Gra w piłkę to nie
tylko trening fizycznej sprawności, lecz także działania w grupie, rywalizacji, przegrywania – mówi Paulina Popłońska.

do wizji siebie jako rodzica liberalnego lub konserwatywnego, bo każda skrajność będzie nas wiodła na manowce. Inaczej wychowujemy pierwsze, a inaczej trzecie dziecko. Inaczej wychowujemy, gdy mamy lat dwadzieścia, trzydzieści
i jesteśmy na etapie dorabiania się, a inaczej gdy mamy czterdzieści kilka lat i rodzicielstwo jest dla nas etapem stabilizacji – mówi ekspertka.
Kierunek, jaki obieramy, zależy też od charakteru dziecka
i jego wieku. W przypadku tych młodszych reguły i granice
są o tyle ważne, że budują poczucie bezpieczeństwa, co jest
kluczem do prawidłowego rozwoju. – Bardzo istotną składową miłości rodzicielskiej jest odpowiedzialność. Dorośli podejmują decyzje i przewidują ich konsekwencje. Nie mogą wymagać od dziecka, żeby samo wiedziało, ile czasu ma spędzać
przed komputerem, ani tego, że to może uzależnić. To jest rola
opiekunów – dodaje.
Wychowanie zależy od wielu zmiennych i robienie założeń
na lata nie jest wskazane. – Jeśli nasze dziecko jest spokojne,
otwarte, współpracujące, swoim zachowaniem nie prowokuje ryzyka, po co stosować wobec niego zakazy? A z drugiej
strony: rozpieszczanie też nie jest żadną metodą – dodaje.

WZIĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

BEZ SKRAJNOŚCI

INNE CZASY

Psycholog podkreśla, że nasza postawa wychowawcza z biegiem czasu może się zmienić. – Nie warto przywiązywać się

Chcąc uciec od reguł, jakie stosowali nasi rodzice, często
odrzucamy je w całości. Jednak działanie przez zaprzeczenie
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CO Z PREZENTAMI?
FOTO: ADOBE STOCK, MATERIAŁY PRASOWE

P

oradniki dla rodziców, publikacje w internecie, dyskusje ekspertów. Mamy dziś dużo lepszy i szybszy dostęp
do wiedzy niż nasi rodzice. Ci wychowywali nas w dużej
mierze intuicyjnie, my chcemy to robić inaczej.

Najlepiej więc w wychowaniu zachować umiar. Nie rozpieszczać, ale też
nie wprowadzać ascezy dla samej tylko zasady. Urodziny, święta Bożego
Narodzenia są dobrą okazją do tego, żeby uczyć dziecko sztuki wyboru:
kilka mniejszych upominków czy jeden większy? Ale także umiejętności
oczekiwania na coś, co jest bardziej wartościowe.
Dużo zależy od naszego systemu wartości i możliwości budżetowych.
– Rodzic powinien zacząć od rozmowy z samym sobą. Czym są dla mnie
święta, z czym mi się kojarzą? Dalej: ile chcę na prezenty wydać? A nawet
jeśli na drogi prezent mnie stać, być może rozsądek podpowiada mi, że to
przesada. Bądźmy w zgodzie ze swoimi przekonaniami i nie kupujmy tylko dlatego, że dziecko mówi: „Wszyscy w klasie już mają ten smartfon”
– mówi psycholog.
A jeśli już decydujemy się na droższy zakup, ustalmy z dzieckiem, że będzie
to jeden prezent, od kilku osób. Bądźmy w tym konsekwentni. Upewnijmy się też, że jest to rzecz, na której naprawdę naszej pociesze zależy. Listopad to dobry czas, żeby zrobić listę prezentów – dziecko będzie na nie musiało przynajmniej miesiąc poczekać. ◆
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SILNA KOBIETA

wymiarze zawodowo, uznany jest za normę. Mężczyźni oczekują, że każda
nadprogramowo wykonana przez nich czynność zostanie zauważona i doceniona. Panie automatycznie przyjmują kolejne zadania do realizacji…
…a dzieci obserwujące takie matki nabywają przekonania, że właśnie do tego zostały stworzone.
Na szczęście wszyscy wiemy, że role w rodzinie nie muszą być sztywno przypisane do ojca i matki. Gotować, sprzątać i odrabiać z dziećmi lekcje może
też ojciec. Coraz więcej chętnie i świetnie to robi. Gdy rodzice dzielą się obowiązkami i wymieniają zadaniami, dzieci wynoszą z domu w dorosłość
pewność siebie i zasadę: możesz być, kim zechcesz. Bo jeśli wychowujemy
dziewczynkę w bierności i posłuszeństwie, a do tego pokazujemy, że matka może przyjąć na siebie ciężar ponad miarę, trudno oczekiwać, że córka
wkraczając w dorosłość, będzie gotowa do podejmowania wyzwań.

PROSI O POMOC

Nawet najsilniejsza osoba musi znaleźć czas na nicnierobienie, być asertywna,
zadbać o siebie – mówi psycholog Renata Pająkowska-Rożen.
/ROZMAWIA Alicja Kamińska

Czy kobiety są przygotowane na nowe czasy?
Ujęłabym to tak: kobiecość jest odpowiedzią na te czasy. Już kilkadziesiąt
lat temu Sandra Bem, pionierka badań nad tożsamością płciową i autorka pojęcia płeć psychologiczna, przekonywała, że kobiecość i męskość
to po prostu dwa zbiory zachowań. Kobieta może być kobieca lub męska,
podobnie mężczyzna – może być męski lub kobiecy. Jest też osobowość
androgyniczna, mająca po połowie cechy z obu rodzajów, zarazem decyzyjna i komunikatywna, ta radzi sobie najlepiej w organizacji.

Rok 2020 jest najtrudniejszym rokiem od wielu lat. Okazuje się jednak, że sytuacje kryzysowe kobiety znoszą lepiej
od mężczyzn. Z czego to wynika?
Przede wszystkim z natury. Kobieca i męska biologia znacznie się różnią. Testosteron odpowiada za wiele zdrowotnych
schorzeń mężczyzn, którzy dodatkowo mają skłonność
do podejmowania ryzykownych zachowań, wpadania w nałogi, gorzej się odżywiają. Ich partnerki mają lepszą odporność,
co jest w dużej mierze zasługą żeńskich hormonów płciowych:
estrogeny działają ochronnie, przeciwzapalnie. Panie są stworzone do rodzenia i wychowywania dzieci, a więc fizjologicznie zaprogramowane do przetrwania. To wszystko determinuje ich zdolność do radzenia sobie w kryzysie.

Zwłaszcza w świecie, który się zmienia.
W naszym życiu nie ma stałości. Każdy dzień przynosi zmianę. Stałą
powinna być dobra relacja z samym sobą, a wtedy wszystko to, co dzieje się wokół nas, będziemy przyjmować z większym spokojem. Zmiana
będzie dla nas pozytywem.

Z jakich powodów ocenia się, że radzą sobie lepiej również
z pandemiczną rzeczywistością?
Są bardziej odpowiedzialne za zdrowie, dbają o siebie, stosują
się do reżimu sanitarnego, szybciej reagują na pojawiające się
zmiany, są więc do nich gotowe. Cała historia ludzkości to historia opieki nad dziećmi, które są nieprzewidywalne, rozwijają
się bardzo dynamicznie, co wymaga od matek elastyczności
i ciągłego podejmowania wyzwań.
Ciekawostką jest też, że kobiety są większymi optymistkami
niż mężczyźni. Niestety, są przy tym mniej z siebie zadowolone.

Renata Pająkowska-Rożen
psycholog, psychoterapeuta

Skąd ten brak satysfakcji?
Dziewczynki wychowywane są do wielu zadań, muszą umieć
robić różne rzeczy. Więcej się od nich wymaga, oczekuje dyspozycyjności, wyważenia, odpowiedzialności, rzadziej się je chwali. I dlatego fakt, że w dorosłym życiu zajmują się jednocześnie
domem, nadzorują naukę zdalną dzieci i pracują w pełnym
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Trzeba umieć odpuścić.
Z czasem odpowiedzialność za wszystko i wszystkich może nie tylko
zacząć bardzo doskwierać, lecz także powodować, że wybieramy relaks
na skróty, na przykład lampkę wina. A potem bez tej lampki nie możemy funkcjonować. Dlatego jeśli mamy dobry kontakt ze sobą, potrafimy
ocenić, co jest ważniejsze: mój odpoczynek czy porządek. A nawet najsilniejsza osoba musi znaleźć czas na nicnierobienie, umieć stawiać granice, zadbać o siebie. Ale także umieć prosić o pomoc. ◆
FOTO: ADOBE STOCK, MATERIAŁY PRASOWE

NASZ EKSPERT

A co z kobietami, które biorą na barki za duży ciężar, samotnie wychowują dzieci albo mają bardzo wyczerpującą pracę i liczną rodzinę?
W zależności od wieku inaczej reagujemy na nadmiar obowiązków. Ale
na pewno bardzo ważna jest umiejętność regeneracji. U mężczyzn zwykle jest to sport, panie często mówią: Odpocznę, kiedy posprzątam mieszkanie. A, wiadomo, na wszystko czasu nie wystarcza.

UMIEJĘTNOŚĆ PROSZENIA O POMOC NIE JEST OZNAKĄ
SŁABOŚCI. PRZECIWNIE, DLATEGO PAMIĘTAJ:

 ie bierz na swoje barki życia
➊ Nie wszystko musisz robić sama! ➍ N
innych. Wsparcie to coś innego,
➋ Rozdzielaj domowe zadania
niż robienie pewnych rzeczy
na wszystkich członków rodziny
za kogoś, wyręczanie.
w zależności od preferencji,
➎C
 zasami potrzebujesz nic nie
umiejętności i wieku.
robić, czyli NIC NIE ROBIĆ!
➌ Dzieci powinny cię wspierać
➏ Jeśli czujesz, że sama sobie nie
w codziennych obowiązkach.
radzisz, nie pomaga rozmowa
Będzie to łatwiejsze, kiedy nie
z bliskimi i przyjaciółką – szukaj
będziesz krzyczeć, a zachęcisz
pomocy u specjalisty.
je do wspólnego działania.

43 / GRUDZIEŃ/STYCZEŃ/LUTY 2020-2021

REKLAMA

pięk ny u my s ł

bud ż et p o d kont rol ą
REKLAMA

Emeryt
W PR AC Y
Czasem z własnej woli,
a czasem z konieczności.
Będąc na emeryturze, możemy
sobie dorobić. Oto dostępne
rozwiązania.
/ TEKST Julia Zięba

ILE MOŻEMY DOROBIĆ?

Jeśli mamy mniej lat, niż wynosi obecnie wiek emerytalny
– 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn – możemy
bez obaw o wypłatę podstawowego świadczenia dorobić miesięcznie do 70 proc. miesięcznego średniego wynagrodzenia
(patrz ramka).
Jeżeli osiągnęliśmy podany wyżej wiek, możemy dorabiać
bez ograniczeń. Podobnie, gdy mamy prawo do:
• emerytury częściowej
• renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach
• renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub
rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą.

JAKIE MAMY MOŻLIWOŚCI?

Umowa o pracę daje seniorowi pełnię praw pracowniczych. Firma reguluje nasze składki ZUS, także te chorobowe i wypadkowe. Zwolniona jest jedynie z opłacania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, jeśli mamy
więcej niż 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).
Prawdopodobnie właśnie dlatego, że pracodawca nie może
liczyć na ulgi przy takim zatrudnieniu emeryta, rzadko mu tę
formę pracy proponuje.

W przypadku umowy zlecenia pracodawca również musi
wnosić za nas opłaty do ZUS, z wyjątkiem składki chorobowej.
Nie ma obowiązku płacenia dopiero od momentu, gdy wymiar
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przekroczy
wymiar ubezpieczenia dla minimalnego wynagrodzenia.
Pracodawca, który nie chce regulować za zatrudnianego
seniora składek ZUS, wybierze z pewnością zatrudnienie go
na umowę o dzieło. Nie dziwi więc fakt, że jest to najczęściej
oferowane emerytom rozwiązanie.

PAMIĘTAJ O LIMITACH
Od 1 września do 30 listopada 2020 roku:
• 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 3517,20 zł
(przychody powyżej tej kwoty oznaczają, że emerytura/renta
będzie zmniejszona*)
• 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 6531,90 zł
(przychody powyżej tej kwoty wiążą się z zawieszeniem wypłat
emerytury/renty)

A MOŻE COŚ WŁASNEGO?

Jeżeli przez ostatnie pięć lat nie prowadziliśmy firmy, a chcemy spróbować swoich sił jako przedsiębiorca właśnie na tym
etapie życia, warto rozważyć najpierw prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej (nierejestrowej). Nie jest to dzialalność gospodarcza sensu stricte, a osiągany z niej dochód nie
może przekroczyć 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (w tym roku to 1300 zł). Ponadto nie może to być dzialalność wymagająca uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji.
Zalety? Nie musimy takiej działalności rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) ani odprowadzać od niej składek ZUS. Natomiast nasze
przychody są opodatkowane (to tzw. przychody z innych źródeł, ujmujemy je w rocznym rozliczeniu z urzędem skarbowym).
Prowadzić musimy uproszczoną ewidencję sprzedaży (np. w formularzu Excel, więc to nic trudnego), w której – to ważne – możemy rozliczać koszty, a za świadczone usługi wystawiamy rachunki (na żądanie klienta).
Czym możemy się zajmować? Wszystkim, co nie wymaga
wymienionych wyżej zezwoleń, a więc np. opiekować się dzieć-
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* o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę
maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych
waloryzacjach), czyli od 1 marca 2020 roku:
620,37 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
465,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
527,35 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.
Źródło: ZUS

FOTO: ADOBE STOCK 3)
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eśli pobieramy emeryturę, nie osiągnąwszy wieku emerytalnego, możemy dorabiać, ale w pewnych granicach.
Limity te są zależne od aktualnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i ustala je co kwartał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto więc sprawdzać aktualizacje,
wchodząc na stronę internetową ZUS.

mi, sprzątać, robić sesje zdjęciowe, pomagać w prowadzeniu sklepu, w tym
internetowego, samemu sprzedawać w internecie własnoręcznie robione
na drutach szaliki czy swetry, świadczyć usługi remontowe, być stróżem, kurierem, np. w lokalnej pizzerii czy na poczcie, ale także kasjerem czy doradcą
klienta w infolinii.
Kto ma wcześniejsze doświadczenie lub chęć otworzyć firmę z prawdziwego zdarzenia, jak najbardziej może na emeryturze spróbować swoich sił
(pamiętając, rzecz jasna, o limitach przychodowych). O tym, jak zacząć dzialalność na własny rachunek, z jakich ulg można przy tej okazji skorzystać
i gdzie starać się o dofinansowanie, napiszemy w kolejnym wydaniu „Sezonu na Zdrowie”. ◆

45 / GRUDZIEŃ/STYCZEŃ/LUTY 2020-2021

z w i z y t ą w…

WZGÓRZE
ZAMKOWE

Warto wspiąć się
tutaj, by zwiedzić
średniowieczną
warownię,
ale i spojrzeć
na miasteczko
– z lotu ptaka.

KAZIMIERZ
nad Wisłą

sób ocalił sporo płyt. Dziś tworzą one na Czerniawach ścianę płaczu, odwiedzaną przez Żydów z całego świata.

ZABYTKI KULTURY

Zabytki średniowiecznej i renesansowej kultury, tętniący życiem
kulturalnym rynek i urokliwe lessowe wąwozy przyciągają
do Kazimierza Dolnego tysiące turystów rocznie.
/ TEKST Katarzyna Dębicka



T

RY NEK STAREGO MIASTA
Renesansowe kamienice
o pięknych fasadach stykają się
z drewnianą zabudową.

Dla zachowania bogactwa tutejszej historii i kultury powstało Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Z myślą
o turystach oddano kilka oddziałów, m.in. Galerię Wystaw
Czasowych, Muzeum Sztuki Złotniczej, Dom Kuncewiczów,
Kamienicę Celejowską oraz Oddział Przyrodniczy.
W Kamienicy Celejowskiej, uważanej za najświetniejszy bodaj
przykład manieryzmu w architekturze mieszczańskiej, można
oglądać makietę Kazimierza z początku XX wieku, a także zbiór
obrazów z lat 1918-39. Drewniany Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów, letnia willa pisarki i jej męża w okresie przed- i powojennym, a także miejsce, w którym autorka „Cudzoziemki” spędziła ostatnie lata życia, udostępnia turystom oryginalny wystrój.
Z kolei Oddział Przyrodniczy muzeum to nic innego jak renesansowy spichlerz, w którym umieszczono zbiory pokazujące
piękno Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
→
HISTORYCZNA SYNAGOGA

rudno jednym zdaniem opisać, co składa się na wyjątkową atmosferę nadwiślańskiego miasteczka. Z pewnością jest to miejsce unikatowe pod względem kulturowym: ślady tradycji polskiej i żydowskiej znaleźć
można w architekturze, ale nie tylko. Ich uwiecznieniu służy
choćby wrześniowy Pardes Festival – Spotkań z Kulturą
Żydowską, w ramach którego w tym roku odbyły się spacery
tematyczne w Kazimierzu i pobliskim Janowcu, plenerowe
koncerty, a także piknik i warsztat wycinanki żydowskiej.
Swoich wiernych słuchaczy mają także: organizowany
od 1966 roku Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych połączony z Targami Sztuki Ludowej czy letnie wieczory muzyczne, odbywające się w wakacyjne soboty. Od sześciu
lat organizowany jest także festiwal Kazimiernikejszyn, w tym
roku zawieszony, ale na przyszły rok już zapowiedzieli się m.in.
Katarzyna Nosowska, Baranovski czy Natalia Przybysz.
Rzecz jasna Kazimierz to także Festiwal Filmu i Sztuki
„Dwa Brzegi”, który od ćwierćwiecza, w sierpniu, przyciąga tu kinomanów. Poza Świętem Jesieni swoją tradycję ma

też grudniowy Jarmark Świąteczny, w tym roku zapewne
z ograniczeniami, ale w jakiejś formie się odbędzie.

W PIĘKNYCH OKOLICZNOŚCIACH

Kto przyjedzie do Kazimierza, by raczyć się muzyką czy
dobrym filmem, z pewnością skusi się na spacer po miasteczku. Weekend może nie wystarczyć, ale nawet dwa-trzy dni
pozwolą poczuć tutejszy klimat. Wystarczy chwilę postać
na głównym rynku Starówki, by zachwycić się renesansowymi
fasadami Kamienic Przybyłowskich, wybudowanych w okolicach 1615 roku przez Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów. Uważa
się, że attyki wieńczące budynki to jedne z najpiękniejszych
ozdób w tym stylu w Polsce.
Z tego miejsca zobaczymy też jeden z najciekawszych europejskich zabytków – gotycko-renesansową farę, której początki sięgają 1325 roku. Po pożarze w 1561 roku z bryły zostały tylko zręby, rozpoczęto przebudowę, która zakończyła się
w 1613 roku, lecz jej efekty w znacznej mierze zniweczył
potop szwedzki, a w dalszych wiekach inne wojenne znisz-
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czenia. Kierując się na tzw. Mały Rynek, z pewnością nie ominiemy XIX-wiecznych drewnianych jatek, pobudowanych
na miejscu wcześniejszych koszernych. Dawniej rynek pełnił
funkcję placu targowego, w centrum dzielnicy żydowskiej.

Powstała w XVIII wieku, ale w czasie wojny uległa
zniszczeniu. Dziś mieści się tu muzeum.

ŚLADY ŻYDOWSKIEJ TRADYCJI

A skoro o tej części miejscowej tradycji mowa, odwiedzając Kazimierz, nie można pominąć synagogi, której powstanie datuje się na drugą połowę XVIII wieku. Budynek nie
uniknął zniszczeń w czasie wojny, odbudowano go w latach
50., a obecnie w głównej sali, dawniej służącej do modlitw,
znajduje się wystawa stała.
Kolejny ważny punkt to kirkut przy ul. Czerniawy. Założony w 1851 roku, został niemal doszczętnie zniszczony
przez Niemców. Dość powiedzieć, że tutejsi Żydzi musieli
własnymi rękami wyrywać macewy i układać je jako kamienie brukowe na drodze do siedziby gestapo. Na szczęście,
kazimierski malarz Antoni Michalak namówił Niemców,
by układać macewy napisami w kierunku ziemi i w ten spo-
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KORZENIOWY DÓŁ

Bajkowy wąwoz, porównywany
do Tolkienowskiego Śródziemia,
to idealne miejsce do spokojnych,
pieszych wędrówek.

Z WIZYTĄ NA ZAMKU

Średniowieczny zamek, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego, to pozostałość najstarszej historii miasta. Miała to być,
obok zamku w Lublinie i Wąwolnicy, trzecia tak duża warownia, oddana do dyspozycji miejscowemu rycerstwu.
Dowodem na obronną funkcję budowli mają być nie tylko
wysokie na siedem metrów mury oraz cylindryczna baszta,
lecz także przekopy w zboczu zamkowego wzgórza. Po najeździe litewskim w 1376 roku zamek był w dużej części zniszczony, a następnie w XIV-XVI wieku przebudowywany,
a z początkiem XVI wieku stał się rezydencją z funkcją obronną rodziny Firlejów.
Wzniesienie zamkowe to dobry punkt widokowy na Kazimierz. By zyskać szerszą perspektywę, warto też wspiąć się na
Górę Trzech Krzyży, wznoszącą się nad miastem.

GÓRA TRZECH KRZYŻY

jest doskonałym punktem widokowym na Kazimierz Dolny.
JATKI
Wzniesiono je w XIV wieku, natomiast trzy stulecia później
do głównej bryły dobudowano wieżę.

Jeśli chcemy odetchnąć (dosłownie) tutejszym wilgotnym
mikroklimatem, zacznijmy od lessowych wąwozów, które
otaczają miasto i którymi można je praktycznie dookoła
obejść. Urokliwe trasy, przeznaczone są także dla mniej
wprawnych piechurów czy cyklistów, warto wymienić zwłaszcza Korzeniowy Dół, który swoim bajkowym klimatem niezmiennie przyciąga miłośników przyrody. By się w nim znaleźć, wystarczy półgodzinny spacer, można też skorzystać
z komunikacji miejskiej lub prywatnej (meleksy).
Ciekawą inicjatywą, mającą na celu ochronę unikatowości geologicznej nadwiślańskich gmin, jest geopark Małopolskiego Przełomu Wisły, który ciągnie się od Zawichostu
do Puław. Projekt znajduje się na liście strategicznych projektów, czekających na unijne dofinansowanie, a jego liderem jest właśnie samorząd Kazimierza Dolnego. W planach
jest m.in. Centrum Ziemi w Kazimierzu Dolnym oraz rewitalizacja centrum miasta.

ZIMOWĄ PORĄ

Bogata baza noclegowa na każdą kieszeń skłania do tego,
by zostać w Kazimierzu na dłużej. Zatrzymać można się
chociażby w historycznej łaźni, pobudowanej w 1921 roku

w celach kąpielowo-dezynsekcyjnych, a obecnie pełniącej
funkcję pensjonatu i restauracji.
Rekreacyjno-turystyczne szlaki, a także ciągnące się
wzdłuż Wisły bulwary zapraszają spacerowiczów, miłośników nordic walkingu i rowerzystów. Stacja narciarska oraz
snow park pozwalają – także początkującym adeptom narciarstwa – poczuć klimat białego szaleństwa z dala od gór.
Ale i szukający ciszy oraz wytchnienia z pewnością je tu
znajdą. Późną jesienią i zimą jest tu spokojnie i znacznie
mniej gwarnie niż latem, dlatego wiele osób właśnie o tej
porze roku przyjeżdża do Kazimierza nad Wisłą, by nabrać
sił i dystansu do swoich spraw. Poza wspomnianym już Jarmarkiem Świątecznym i Kiermaszem Regionalnych Smaków lokalne knajpki okrągły rok serwują tradycyjne dania
i koncerty, np. muzyki klezmerskiej. ◆
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ODETCHNĄĆ GŁĘBOKO

REKLAMA

je d z my mą d r z e

Na przykład kapusta wskutek kiszenia zyskuje pięćdziesiąt procent więcej witaminy C. Ale dobroczynne działanie
na nasz mikrobiom mają zwłaszcza powstałe w tym procesie bakterie pierwotne: Lactobaccillus i Bifidobacterium, które rozkładają zawarte w warzywach i owocach cukry proste
do kwasu mlekowego. I dlatego uznajemy kapustę kiszoną za
żywność funkcjonalną, ponieważ jest źródłem dobrych bakterii probiotycznych, cennych dla mikroflory jelitowej. Dostarcza kwasu mlekowego, który działa jak prebiotyk, wybiórczo
promuje wzrost dobrych bakterii probiotycznych. To korzystna dla zdrowia synergia, dzięki której zbawienny wpływ kiszonek na nasz organizm jest podwójny.

Są smaczne i bardzo zdrowe.
Poza ogórkami i kapustą kisimy wiele
innych warzyw i owoców.
O prozdrowotne działanie kiszonek
spytaliśmy dietetyka.
/ ROZMAWIAŁA Katarzyna Witulska

Czy wartość odżywcza takich produktów wzrasta?
Gdy porównamy 100 g kapusty świeżej i kiszonej, widzimy,
że różnią się objętością. Tej drugiej jest relatywnie mniej
względem porcji, którą poszatkowaliśmy.
Zatem nie można ich porównywać 1:1. Natomiast na pewno nie zyskują na kaloryczności, nadal są źródłem witamin
i składników mineralnych oraz błonnika, a ich stężenie
w analogicznej wagowo porcji może być w wielu przypadkach wyższe. To jak esencja warzywa w warzywie.

esencja
SAMA

Diana Buzalska
dietetyk kliniczny, Food. Nutrition. Diet. Consulting

Nasze prababcie robiły przetwory, ratując się nimi na przednówku. Dziś nie musimy się martwić o dostępność jedzenia, mimo to kisimy na potęgę. Dlaczego?
Wynika to z dobrej mody na poszukiwanie nowych walorów
smakowych i eksperymentowanie w kuchni. Im potrawa oryginalniejsza, smaczniejsza, tym bardziej atrakcyjna. Zwłaszcza młodzi ludzie cenią odmienność, lubią czerpać z innych
tradycji kulinarnych, więc sięgają po egzotyczne składniki,
ale poddają je naszej, lokalnej procedurze kiszenia.
Od najmłodszych lat jesteśmy przyzwyczajeni do kwaśnego
– ogórki kiszone i kapusta to elementy naszej narodowej kuchni – więc eksperymentowanie z tym smakiem i przetwarzanie
innych warzyw – rzodkiewki, buraka, czosnku czy marchewki, ale i owoców, jak cytryny czy truskawki, przychodzi nam

naturalnie. Dla cudzoziemców polskie kiszone ogórki są, delikatnie mówiąc, niesmaczne, dla nas to rarytas.
Kolejna kwestia to rosnąca świadomość zdrowotna. Stawiamy na to, co naturalne, a zalewanie solanką jest najprostszą i tradycyjną metodą przechowywania żywności.
Coraz uważniej kupujemy jedzenie, wybieramy to, co służy zdrowiu i wzmacnia, wracamy do korzeni.
Cenimy to, co naturalnie, produkty lokalne, sezonowe. A kiedy sezon na dane warzywo się kończy, możemy je zatrzymać
w słoiku i cieszyć się nim dłużej. Zwłaszcza w naszej szerokości geograficznej jesień i zima są ubogie w lokalne warzywa i owoce. Trzeba się jakoś ratować. Poza mrożonkami wspaniałe do wykorzystania w tym czasie są kiszonki.
Jak działają na układ trawienny i cały organizm?
Każda dodatkowa porcja warzyw i owoców, niezależnie
od tego, w jakiej zjemy je formie, działa korzystnie na nasze
zdrowie. Oczywiście w procesie fermentacji zmieniają się właściwości odżywcze produktów.
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NASZ EKSPERT

Czy są określone zasady przyrządzania dobrych jakościowo kiszonek?
Żeby proces był naturalny, a w rezultacie żywność pozostała naturalna, nie należy go przyspieszać. Tu potrzeba czasu.
Warzywa czy owoce kroimy lub szatkujemy, solimy, zamykamy i czekamy.
W procesach technologicznych niejednokrotnie stymuluje się fermentację, chociażby dodając szczepy bakterii czy
kwas octowy, jednak – o ile to możliwe – róbmy kiszonki
sami, tradycyjną metodą, bo te są najzdrowsze. Kupując
w sklepie, sprawdzajmy, czy nie dodano do nich ulepszaczy
i przyspieszaczy, jak wspomniany kwas octowy.
Czy z tam przetworzonymi produktami można przesadzić?
Kto powinien zachować umiar?
Uważać na ilość spożywanych kiszonek powinni ci, którzy
ze względów medycznych muszą ograniczyć sól w jadłospisie,
a więc osoby z poważnymi chorobami nerek, z nadciśnieniem.
W przypadku tych drugich raczej mówiłabym o ograniczeniu,
a nie całkowitej eliminacji.
Warto bowiem wiedzieć, że podczas kiszenia wytwarza się
acetylocholina, która działa na mięśnie szkieletowe i powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, więc może niwelować
niekorzystne działanie sodu. Zresztą, gdy dietetycy rekomendują zmniejszenie podaży soli wraz z dietą, mają raczej na myśli
produkty wysoko przetworzone, jak fast foody, a nie naturalne przetwory.
Z uwagi na zawarte w tych ostatnich bakterie probiotyczne, a także wspomniany prebiotyk, kwas mlekowy, można
zaliczyć kiszonki do żywności wspierającej odporność.
Są korzystne dla mikroflory jelitowej, odpowiedzianej w siedemdziesięciu procentach za sprawność układu immunologicznego, która jest szczególnie ważna w okresie zwiększonej podatności na infekcje czy po antybiotykoterapii. ◆
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REKLAMA

kuchen ne k l i mat y

KLASYCZNE FRANCUSKIE
RATATOUILLE
• zielona cukinia • żółta cukinia • bakłażan
• czerwona papryka • żółta papryka
• 2 pomidory • cebula cukrowa
Na sos: • 3 łyżki oliwy • puszka pokrojonych pomidorów pelati
• 2 łyżeczki ziół prowansalskich • 2 ząbki czosnku
• sól i pieprz do smaku
Wszystkie warzywa pokrój na cienkie plasterki. Bakłażan
przesyp solą, a po kwadransie opłucz i ususz. Zrób sos, dodając
do pomidorów przeciśnięty przez praskę czosnek, oliwę
i przyprawy. Podduś 20 minut, by nadmiar płynu odparował.
W tym czasie nagrzej piekarnik do 180 st. C.
Na dnie żaroodpornego naczynia rozprowadź kilka łyżek sosu,
a na nim układaj naprzemiennie warzywa. Polej resztą sosu.
Piecz przez 20 minut pod przykryciem, np. folią aluminiową,
a następnie kwadrans bez przykrycia. Podawaj ciepłe.

POLICZKI
PO NIEMIECKU
W WINNYM SOSIE

&

GULASZ
SPÓŁKA

Zimową porą doceniamy dania jednogarnkowe.
Rozgrzewające, sycące, aromatyczne.
Szybko się je przyrządza. Same plusy.
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• kilogram policzków wołowych
• 3 marchewki • 2 średnie cebule
lub szalotki • 3 ząbki czosnku
• 400 ml bulionu wołowego lub wody
• 2 łodygi selera naciowego
• 250 ml czerwonego wytrawnego
wina • 3 łyżki masła i łyżka oliwy
• świeży tymianek i rozmaryn
• sól i pieprz do smaku
Mięso oczyść z tłuszczu
i błon. Posól i popieprz. Warzywa
poszatkuj w 0,5-centymetrowe
plasterki. Na maśle z oliwą
obsmażaj mięso po kilka minut
z każdej strony. Zdejmij z patelni,
przełoż do garnka z grubszym
dnem. Na ten sam tłuszcz wrzuć
warzywa, chwilkę smaż, przełóż
do mięsa. Dolej wino i bulion,
a po chwili świeże zioła. Lekko
zamieszaj, przykryj garnek i na
niedużym ogniu duś potrawę przez
około dwie godziny. Gdy mięso
będzie miękkie, zlej sos, zmiksuj
z warzywami i ziołami. Podgrzej
do odparowania nadmiaru płynu.
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kuchen ne k l i mat y

TRADYCYJNE WĘGIERSKIE
LECZO
• 3 duże pomidory lub puszka pomidorów
pelati • 2 żółte papryki
• 2 czerwone papryki • duża cebula cukrowa
• 500 dag kiełbasy myśliwskiej • 1/2 łyżki
papryki słodkiej • 1/2 łyżki papryki ostrej
• smalec do smażenia • sól i pieprz do smaku

Papryki umyj, usuń gniazda nasienne.
Pomidory (jeśli używasz świeżych) umyj, sparz,
obierz ze skórki. Oba warzywa, a także cebulę
pokrój w kostkę, a kiełbasę – w plasterki.
Na smalcu obsmaż najpierw obie papryki
w proszku, a gdy powstanie pasta – dorzuć
cebulę i chwilę szklij. Dodaj obie świeże
papryki, pomidory, dopraw i duś kwadrans.
Dorzuć kiełbasę i jeszcze podgrzewaj
10 minut. Możesz też zrobić wersję bezmięsną
lecza – zrezygnuj wówczas z wędliny,
a zamiast smalcu użyj oliwy.

INDYJSKIE RYBNE CURRY

Na rozgrzany olej wrzuć pastę curry i podsmażaj, aż pasta
uwolni intensywny zapach. Dodaj poszatkowaną szalotkę,
imbir, pokrojone w plasterki i pozbawione nasionek papryczki
chili. Wymieszaj i chwilę podgrzewaj. Dolej mleko kokosowe
i dodaj pastę z tamaryndowca, zagotuj. (Jeśli nie masz pasty,
możesz zakwasić danie sokiem z cytryny lub limonki, jednak
tamaryndowiec ma dużo bogatszy i charakterystyczny dla
dań kuchni indyjskiej smak). Zmniejsz ogień, dorzuć rybę,
duś około 10 minut. Odstaw z palnika.
Potrawa najlepiej smakuje po 3-4 godzinach
od przyrządzenia. Podawaj ją na ciepło z ryżem, chlebkami
naan lub innym ulubionym pieczywem.
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• 500 dag ulubionej ryby • 100 ml oleju kokosowego
• 3 łyżki pasty curry (żółtej lub czerwonej) • 3 szalotki
• starty 5-cm korzeń imbiru • 2 zielone chili
• 500 ml mleka kokosowego • łyżka pasty
z tamaryndowca • sól i pieprz do smaku
• świeża kolendra lub natka pietruszki do posypania

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

Wspaniały prezent dla każdego
Świat zmienia się na naszych oczach w zaskakująco szybkim tempie. Jednak pewne tradycje
wciąż pozostają z nami. Na przykład obdarowywanie upominkami z okazji świąt, Dnia Babci,
Dziadka, Kobiet... Nie wolno też zapominać o urodzinach, imieninach, rocznicach ślubu.
Interesująca książka czy płyta ulubionego wykonawcy to nie tylko doskonały prezent,
ale także dowód, że pamiętamy o naszych najbliższych.

KSIĄŻKI

1001...
Albumy z serii „1001" to kompendium wiedzy z różnych
dziedzin życia. Ten poświęcony serialom dostarczy
informacji o najpopularniejszych produkcjach
od początku istnienia telewizji do dzisiaj. Zaktualizowane
wydanie przewodnika o najlepszych ﬁlmach to historia
kinematograﬁi od 1895 do 2019 roku. Dla wielbicieli
postępu technicznego przygotowano przegląd
wynalazków, od narzędzi kamiennych i koła po drony
załogowe i protezę wzroku. Natomiast fanów muzyki
zachwyci album o jej historii od lat 50. XX wieku.
Każdy tytuł serii to mnóstwo interesujących ciekawostek
oraz wyselekcjonowanych fotograﬁi.
Wydawnictwo Publicat

Olga Tokarczuk – Czuły narrator
To pierwsza książka polskiej noblistki po otrzymaniu tej literackiej
nagrody. 12 esejów i wykładów (w tym jej Mowa Noblowska),
które pokazują kulisy twórczości – proces żmudnych poszukiwań
tematów i bohaterów, odkrywania motywacji ich działań.
Wydawnictwo Literackie

Jerzy Bralczyk – Porzekadła

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

Sekrety z przeszłości
Pochodząca z Rumunii Maja (Noomi
Rapace) ukrywa przed mężem Lewisem
(Chris Messina), amerykańskim lekarzem, że w czasie drugiej wojny została
zgwałcona przez nazistowskiego żołnierza. Pewnego dnia spotyka
na ulicy swojego oprawcę.
Monolith Video

Układ idealny
Urlich Mott (Christoph Waltz) wkrada
się w łaski znacznie od siebie starszej
dziennikarki Elsy Brecht (Vanessa
Redgrave). Dzięki małżeństwu zaczyna
robić zawrotną karierę w polityce i armii.
Gdy Elsa zostaje znaleziona martwa,
jej córka Amanda (Annette Bening)
podejrzewa Motta o morderstwo.
Monolith Video

Omówienie ponad 300 najpopularniejszych powiedzeń. Prof. Bralczyk
wyjaśnia m.in., dlaczego „dobremu wszędzie dobrze", „śmiałym szczęście sprzyja", a „kto śpi, nie grzeszy". Omawia też funkcję baby, głupca
i diabła w naszym języku oraz sekret nocnej transformacji kotów. Część
porzekadeł zilustrował swoją niepowtarzalną kreską Henryk Sawka.
Wydawnictwo Bosz
PŁYTY

SERIAL

Lennon, Bocelli, Bon Jovi
Składanka 36 największych przebojów Lennona
wydana z okazji 80. rocznicy jego urodzin czy „2020”
– piętnasty album studyjny w karierze Jona Bon Jovi?
A może „Believe" – najnowsza płyta Bocellego
z niepublikowanym wcześniej utworem Ennio Morricone
(„Inno sussurato") i duetami słynnego tenora z Alison
Krauss („Amazing Grace") i Cecilią Bartoli („Pianissimo")?
Wybór naprawdę trudny, zwłaszcza że każdy z tych
artystów czaruje swoim niepowtarzalnym głosem.
Universal Music Polska

30 srebrników
Hiszpańska 8-odcinkowa produkcja
grozy. Zebranie 30 srebrników Judasza
zapewnia niezwykłą siłę i może
doprowadzić do końca świata. Jedna
z monet zostaje odnaleziona przez
lekarkę weterynarii Elenę (Megan
Montaner) i Paco (Miguel Angel
Silvestre) – burmistrza miasteczka,
w którym dzieją się dziwne rzeczy...
HBO Polska; od 29 listopada 2020 roku
FOTO: MATERIAŁY PRASOWE (13)
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WPISYWANYCH HASEŁ. WYTĘŻ UMYSŁ I BAW SIĘ DOBRZE!

• choroba oczu wywołana zbyt wysokim ciśnieniem śródgałkowym • biała, najtwardsza część zęba otaczająca zębinę • majątek, dostatek
• bliskie ciężarowcom, dentystom i reumatykom • dołek pod ramieniem, kiedyś na termometr • płuco, śledziona lub nerka • głos
spowodowany zapaleniem krtani • gaz lżejszy od powietrza • chronił rycerza, chroni żółwia • potocznie: złomowisko samochodowe,
skład zużytych rzeczy • jego utwory są ekranizowane • płynny składnik krwi • spostrzeżenie zapisane podczas wykładu • miejsce pracy
farmaceuty • uciskowa w podręcznej apteczce • czapka futrzana na głowie Kozaka • lampa elektronowa o trzech elektrodach • inna
nazwa tętnicy • myśl przewodnia lekcji • młoda roślina, flanca • do powierzenia tylko zaufanym • gdy dojrzeje w kłosie, jest mielone
na mąkę • człowiek przesadnie dokładny • ptak z mazurskich jezior (skojarz z piosenką Piotra Szczepanika) • górna część stopy ludzkiej
między kostką a palcami • nauka o budowie ciała, studiuje ją przyszły lekarz •… zapalne, miejsce, w którym występują zmiany chorobowe
i zaczyna się proces chorobowy • lek w postaci stożka • zabieg leczniczy wykonywany przy pomocy sztucznej nerki • kolorowa okleina
na ścianie • majątek narażony na przepadek • oznaka radości; ... - to zdrowie •… chmur, potocznie o wieżowcu • odbywa się w auli na
uczelni np. AM • miedzy jamą ustną a przełykiem • silne uczucie niechęci, obrzydzenia
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PA N D E M I A
PA N D E M I A

Choć media społecznościowe umożliwiają kontakt z bliskimi,
nawet tymi, od których dzielą nas kilometry, czujemy się coraz bardziej samotni.
A pandemia wszystko, co dotychczas wiedzieliśmy o sobie, wywraca do góry nogami.

P

o miesiącach funkcjonowania w społeczeństwie dotkniętym pandemią wydaje mi się,
że można podzielić ten czas na dwie fazy. Pierwsza
to zachłyśnięcie się pracą zdalną. Na wszystko mamy
czas, nie musimy wstawać rano do pracy, możemy
zjeść ciepły obiad, a do prania wrzucamy tylko dresy. Dotyczy to przede wszystkim osób, które na co
dzień nie miały czasu na proste przyjemności.
Niestety faza ta bardzo szybko przeszła w zmęczenie, marazm i lenistwo. Brakuje nam rutyny,
fizycznego kontaktu z innymi ludźmi. Praca sprawia coraz większą trudność i coraz trudniej znaleźć w sobie mobilizację. Niektórzy otwarcie mówią,
że po prostu „dziczeją”. Możliwe, że osoby, które
utknęły w domach z dziećmi, nie miały nawet okazji do przejścia wesołej fazy numer 1. Od początku
przytłoczyło je łączenie domowych obowiązków
z pracą i pomaganiem dzieciom w zdalnej nauce.
Jest też grupa społeczna, przez wielu uznawana
za nadludzi, która niezwykle dobrze radzi sobie
z odosobnieniem i postanowiła ten czas przeznaczyć na pracę nad sobą. Wolny czas spędza na ćwiczeniach, przygotowywaniu zbilansowanych posiłków i regularnym jedzeniu. Rzeczywiście w domowych
warunkach łatwiej jest te zasady wprowadzić. Jeszcze łatwiej jest usiąść na kanapie i zamówić pizzę.
Wybór należy do nas.
Załóżmy, że codziennie na dojazdy do pracy
poświęcaliśmy 30 minut–godzinę. Umówmy się
sami ze sobą, że ten czas poświęcamy tylko dla siebie. Na coś, na co wcześniej szkoda nam było tracić
10 minut. Zróbmy sobie maseczkę, peeling. Upieczmy sami chleb (to naprawdę 30 minut roboty, rośnie
kilka godzin, ale pracy jest mało). To czas, kiedy
małym kosztem, można zainwestować w siebie.

Jednak nawet ci, którzy początkowo dobrze znosili
izolację, w pewnym momencie zaczęli odczuwać
zmęczenie. Uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy samotni. I nie mówię tu o tej podstawowej samotności – w rozumieniu „sami”. Choć otaczają nas
rodzina i przyjaciele, nie do końca rozumiemy swoje
uczucia. Izolacja często powoduje, że poznajemy
samych siebie i konfrontujemy się ze swoimi potrzebami. Wbrew pozorom ten trudny czas może nam
wszystkim przynieść wiele dobrego. Jak pisał Gabriel
García Márquez: „Sekretem dobrej starości jest nie co
innego, tylko szczery pakt z samotnością”. Wielu z nas
przez pandemię musi ten pakt podpisać wcześniej.
Janusz Leon Wiśniewski napisał książkę „Samotność
w sieci” o spotkaniu dwojga ludzi w wirtualnej rzeczywistości. Wbrew tytułowi nie jest to powieść jedynie o samotności, lecz także o rodzącej się relacji, długich rozmowach i mailach, które powodują w bohaterach
przebudzenie. Technologia, która zdaniem wielu psychologów, utrudnia nam budowanie prawdziwych
relacji, teraz może pomóc je utrzymać.
Coraz więcej osób, bez względu na wiek, zaczyna
się komunikować ze sobą, z dziećmi przez popularne
komunikatory. Wysyłamy sobie zdjęcia, łączymy się
na czatach wideo i to pozwala nam czuć bliskość.
Do łask wracają popularne na początku lat dwutysięcznych strony typu kurnik.pl, na których w gronie
znajomych można grać w kalambury czy w karty.
To sposób na to, by poradzić sobie z tym podstawowym rodzajem samotności. Na samotność wśród ludzi
nie ma łatwo dostępnego remedium. Zacznijmy
od słuchania siebie.
Kreatywność ludzka nie zna granic, mówimy. Nadszedł dobry czas, by to udowodnić. ◆
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