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ędę nudna i znowu zacznę od pandemii. Minęło półtora roku, a temat jest nadal aktualny.
Co się zmieniło? Wydaje mi się, że nowe realia
spowodowały, że przewartościowaliśmy nasze potrzeby i związki międzyludzkie. W tym numerze poruszyliśmy dużo ważnych tematów, np. to jak bliskość
fizyczna wpływa na relacje – nie tylko te z partnerem. Z psychoterapeutą rozmawialiśmy na temat kryzysów w związkach i tego, czy można z nich wyjść.
Tradycyjnie już mamy dla Państwa także sporą dawkę porad zdrowotnych. Tym razem pod lupę wzięliśmy choroby onkologiczne. Poruszamy także temat
wstydliwy, acz powszechny, czyli dolegliwości urologiczne. Statystycznie około 6 milionów Polek cierpi
z powodu nietrzymania moczu!
Zachęcamy wszystkich do profilaktyki. W przypadku większości chorób sprawdza się powiedzenie:
„Lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Co ciekawe, dotyczy
to także relacji…
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Obserwuj nasz fanpage na:
facebook.com/SezonnaZdrowieMagazyn

Zezwala się na cytowanie treści magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło
cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane
w magazynie Sezon na Zdrowie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty promocyjne obowiązują na warunkach w nich
wskazanych, w szczególności wyłącznie w okresie trwania promocji lub do wyczerpania asortymentu.
Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy.
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– właśnie gdy rodzice nie nosili nas, nie kołysali, nie tulili
– powoduje, że już na samym początku otrzymujemy niekompletną informację o świecie.

NASZ EKSPERT
Joanna Godecka
Psychoterapeutka, terapeutka TSR, członkini
Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, dyplomowany life
coach, coach oddechu, autorka książek, m.in. „Przestań
się zamartwiać” i „Nie odkładaj życia na później”

Dlaczego fizyczna bliskość od pierwszych dni życia jest
tak istotna?
Szczęśliwie mamy za sobą ten okres w szpitalnictwie, kiedy
dzieci tuż po narodzinach zabierało się od matek. Już od lat
90. ubiegłego wieku obserwujemy powrót do naturalności
i dobrego zwyczaju kontaktu skóra-skóra noworodków z ich
matkami. Kangurowanie, rodzicielstwo bliskości – to trendy, które stawiają dotyk i fizyczny kontakt w centrum uwagi. Dzieci, które od pierwszych chwil życia nie doświadczyły takiego rodzaju bliskości, mogą mieć jako osoby dorosłe
problem z jej okazywaniem, ale i doświadczaniem. To nie
musi być wcale trauma po tzw. złym dotyku, wystarczy
że jako dzieci nie otrzymywaliśmy od rodziców wystarczającej porcji czułości, przytulania, głaskania.

DOT YK
WYRAŻA WIĘCEJ
NIŻ SŁOWA

Trzymamy się za rękę z osobą, z którą czujemy bliskość, można więc powiedzieć,
że jeśli przestajemy się przytulać, dotykać, świadczy to o kiepskiej kondycji
naszej relacji – mówi psychoterapeutka Joanna Godecka.
/ ROZMAWIA Alicja Kamińska
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Tak jak to ma miejsce w przypadku dzieci z domów
dziecka…
Choroba sieroca to skrajny wyraz konsekwencji fizycznej
izolacji. Ale problem dotyczy również dzieci, które z powodu chorób na pierwszym etapie życia dużo czasu spędzały
w szpitalach. Albo dzieci matek, które cierpiały na depresję
poporodową i nie były w stanie odpowiednio zająć się pociechami. Czytałam kiedyś o tzw. dzieciach Caucescu, czyli
tych, które trafiły do sierocińców, gdzie nikt się nimi nie
interesował. Nigdy się nie zsocjalizowały i właściwie z domu
dziecka trafiały wprost do domu opieki społecznej, gdzie
spędziły całe życie. We wszystkich tych przypadkach brak
fizycznego kontaktu we wczesnym dzieciństwie spowodował, że dalszy rozwój nie przebiegał prawidłowo.
Dlaczego?
Zmysł dotyku jako pierwszy tworzy się w życiu płodowym,
a tuż po urodzeniu jest naszym głównym sposobem nawiązywania kontaktu z otoczeniem. Mamy dość kiepski wzrok,
ale dotyk czuły i za jego pomocą rozwijamy się emocjonalnie i motorycznie. Warto wspomnieć i o tym, że już samo
pojawienie się na świecie, przejście przez kanał rodny, jest
z jednej strony momentem uruchomienia się sensorów, ale
z drugiej – źródłem stresu. Kangurowanie, co udowodniono, sprawia, że stabilizują się parametry życiowe w małym
organizmie, stres poporodowy znika, wyrównuje się rytm
serca. Gdy tego kojącego dotyku brakuje, mały człowiek jest
zdezorientowany. Deficyt w tym podstawowym zakresie

Jakie są tego konsekwencje?
Brak poczucia bezpieczeństwa, trudność w budowaniu relacji, nieumiejętność zaufania drugiej osobie. To bardzo komplikuje życie osobiste, rodzinne, zawodowe, w ogóle normalne funkcjonowanie.
Dzieje się tak dlatego, że dotyk w ogóle znaczy wielokrotnie więcej niż komunikacja słowna. Potrafi też przekazać
więcej informacji. Nie bez przyczyny natura wyposażyła
naszą skórę w aż 70 milionów receptorów. Zwróćmy uwagę,
że gdy nas coś boli, instynktownie przykładamy rękę do tego
miejsca, jest w tym podświadome przekonanie, że poprzez
dotyk możemy pozytywnie wpłynąć na daną część ciała
i uruchomić proces jej leczenia. Tę samą zasadę wykorzystują bioenergoterapia, akupresura i akupunktura. Albo
masaż – leczniczy, relaksacyjny.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tzw. zimnego chowu. To jest
doświadczenie wielu osób z dzisiejszego pokolenia sześćdziesięcio-, pięćdziesięcio-, ale też czterdziestolatków…
Tak, to purytańskie wychowanie, w którym mówiło się: „Nie
noś dziecka na rękach, bo się przyzwyczai”, „Nie pocieszaj
go, niech się wypłacze” – przypominało raczej hodowlę niż
opiekę. Ma to swoje dalekosiężne skutki w rozwoju dziecka.
Ale podobne może mieć po prostu zaniedbanie, i to niecelowe, bo na przykład wynikające z zapracowania. Brak czasu, brak kontaktu, oziębłość wynikająca ze zmęczenia
– to wszystko może skutkować trudnościami w tworzeniu
udanych związków, przyjaźni.
Ale też obawą przed dotykiem, niechęcią do niego.
Osoby obawiające się dotyku, odskakujące, gdy ktoś je poklepie po ramieniu, zwykle boją się też bliskości w ogóle. Nie
mają zaufania do ludzi, nie dopuszczają ich zbytnio do siebie. Dla takich osób masaż nie będzie przyjemnością, lecz
przekroczeniem granicy intymności. Można pracować nad
tym, by takie nastawienie zmienić. Warto, bo przynosi to dużą
psychiczną ulgę, rozluźnienie, odprężenie, lepsze czucie własnego ciała. Pomaga też budować wspomniane zaufanie
do ludzi i świata.
A czy udany związek partnerski może istnieć bez kontaktu fizycznego?
Dotyk zanika, gdy bliskość zanika. Przestajemy się dotykać,
gdy związek wchodzi w tzw. fazę zarządzania codziennością, a nasze kontakty ograniczają się do komunikatów typu
„Kup ziemniaki, bo się skończyły”. Emocji w tym nie ma.
Trzymamy się za rękę z osobą, z którą czujemy bliskość, można więc powiedzieć, że jeśli przestajemy się przytulać, dotykać, świadczy to o kiepskiej kondycji naszej relacji. Dotyk
staje się wówczas po prostu niezręczny, nienaturalny. Jeśli
chodzi o kwestie intymne, dotyk erotyczny – i nie mówię
tu o samym akcie seksualnym – jest również sposobem
na budowanie bliskości emocjonalnej. To jest potrzeba więk- →

5 / GRUDZIEŃ/STYCZEŃ/LUTY 2021-2022

s p o s ób na ...

w a ż ne roz mow y

...DOBRY NASTRÓJ

ZIMĄ

TO ZUPEŁNIE NORMALNE, ŻE ZIMĄ POTRZEBUJESZ POZYTYWNEGO
DOŁADOWANIA. KAŻDEMU ZDARZAJĄ SIĘ SPADKI NASTROJU,
WIĘC NIE SZCZĘDŹ SOBIE TROSKI I DOPIESZCZAJ SIĘ JAK NAJCZĘŚCIEJ.

1

Podejrzewasz, że twój kiepski nastrój to wynik
mniejszej ekspozycji na słońce? O tej porze roku
niektórzy z nas bardziej niż inni odczuwają brak
światła. Dlatego postaraj się przynajmniej kilka razy
w tygodniu wyjść na przechadzkę, nawet w pochmurny dzień – to bardzo dużo daje. A może dodatkowo
zafundujesz sobie specjalną lampę imitującą światło
dzienne (tzw. antydepresyjną)? Już po kilku dniach jej
stosowania poczujesz poprawę samopoczucia.

Czułe obchodzenie się ze swoim
ciałem bardzo uspokaja. Nawet jeśli
– a może zwłaszcza wtedy
– gdy nie do końca je akceptujemy,
lubimy, warto do niego łagodnie
przemawiać.

A jak wpływa na nasz nastrój i poczucie bezpieczeństwa
długotrwała fizyczna izolacja, brak możliwości kontaktu
bezpośredniego, jak to miało miejsce przez wiele ostatnich miesięcy?
Z doświadczenia wiem, że dużo więcej osób potrzebuje teraz
psychologicznego wsparcia. Trudno nam żyć samemu, w czterech ścianach. Myślę, że dlatego też w czasie pandemii wzrosła liczba adopcji zwierząt, bo po prostu łakniemy kontaktu
z żywą istotą. Gdy tego brakuje, czujemy się samotni, uaktywniają się rozmaite lęki, pojawiają się spadki nastroju. Zresztą, lekkie stany depresyjne albo chociażby zaburzenia typu
autyzm leczy się przecież między innymi dogoterapią czy
hipoterapią. Dotyk nas uspokaja, odpręża, wycisza.

Czyli w sytuacjach stresowych możemy sobie dotykiem
pomagać?
Skupienie się na ciele, codzienny kontakt z nim, uważność,
medytacja, relaksacja – na pewno pomagają. Ważne, by nie
ignorować sygnałów, jakie wysyła nam organizm, bo on odczuwa wszystkie nasze emocje i jeśli nie zwracamy uwagi
na to, co do nas mówi, przestajemy się czuć integralną psycho-fizyczną całością. Dobrym sposobem na kontakt z ciałem jest automasaż, i nie ma w tym żadnego podtekstu erotycznego. Możemy go praktykować przy okazji prysznica,
robienia peelingu, wcierania balsamu. Czułe obchodzenie
się ze swoim ciałem bardzo uspokaja. Nawet jeśli – a może
zwłaszcza wtedy – gdy nie do końca je akceptujemy, niezbyt lubimy, warto do niego łagodnie przemawiać, doceniać je, bo ciężko pracuje cały dzień na to, byśmy mogli
oddychać, budzić się i prawidłowo funkcjonować. ◆
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szości z nas, ale nie wszyscy mamy umiejętność okazywania sobie uczuć w ten właśnie sposób.

2

Nasza kondycja psychiczna w dużej mierze zależy od ogólnej odporności. Zadbaj więc o zdrową,
różnorodną, bogatą w witaminy i minerały dietę.
Nie ulegaj zachciankom na słodkości i wysokokaloryczne potrawy. Nadprogramowe kilogramy nie przegonią zimowego smutku, a wręcz przeciwnie – dołożą
ci kolejną zgryzotę. Nie zapomnij o suplementacji witaminą D – farmaceuta podpowie ci, jaki preparat i z jaką
dawką witaminy będzie dla ciebie najkorzystniejszy.

3

Stres, zwłaszcza przewlekły, to złodziej naszego
dobrego samopoczucia, ale także generator kolejnych dolegliwości, już typowo fizycznych. Nie
pozwól, by długotrwałe napięcie osłabiało twój organizm – codziennie wygospodaruj choć kwadrans

na medytację, relaksację, ćwiczenie uważności. Staraj
się wyciszać, głęboko i równomiernie oddychać, kilka
razy w ciągu dnia przywracać ciału wewnętrzną równowagę. Jeśli uczynisz z tej dobrej praktyki nawyk, już
po miesiącu zauważysz, że twój nastrój się stabilizuje.

4

Bądź dla siebie dobra. Każdego dnia sprawiaj
sobie niewielkie przyjemności. Może to być
seans z dobrym filmem, książką, która czeka
na przeczytanie od dłuższego czasu, rozmowa
z życzliwą osobą albo odprężająca kąpiel w blasku
świec. Rób to, co daje ci radość i nie miej wyrzutów
sumienia, że poświęcasz czas sobie, a nie dzieciom,
partnerowi czy pracy.

5

Przytulaj się jak najczęściej. Uściski łagodzą
napięcie w ciele oraz to psychiczne. Sprawiają,
że wydziela się oksytocyna, która „przydaje” się
w łagodzeniu skutków stresu, oraz serotonina – hormon szczęścia. Ponadto obniżają poziom kortyzolu,
hormonu stresu, stymulują produkcję neuroprzekaźników odpowiedzialnych za nastrój, a także po prostu
zaspokajają jedną z twoich podstawowych potrzeb:
przynależności i bezpieczeństwa. Możesz przytulać
bliską osobę lub… zwierzaka.
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praw a pac jent a

PRZEBADAJ
SIĘ!
Już tylko do 31 grudnia 2021 r.
możesz skorzystać z programu
„Profilaktyka 40 plus”.
Wypełnij ankietę i wystaw sobie
skierowanie na badania.
To bardzo proste.

DLACZEGO
WARTO?
W ramach programu
przewidziano pakiety
analiz pozwalających
ocenić stan
zdrowia.

JAK TO ZROBIĆ?

BADANIA DLA KOBIET:
• morfologia krwi obwodowej z wzorem
odsetkowym i płytkami krwi;
• stężenie cholesterolu całkowitego
albo kontrolny profil lipidowy;
• stężenie glukozy we krwi;
• AlAT, AspAT, GGTP;
• poziom kreatyniny we krwi;
• badanie ogólne moczu;
• poziom kwasu moczowego we krwi;
• krew utajona w kale – metodą
immunochemiczną (iFOBT).

• morfologia krwi obwodowej z wzorem
odsetkowym i płytkami krwi;
• stężenie cholesterolu całkowitego
albo kontrolny profil lipidowy;
• stężenie glukozy we krwi;
• AlAT, AspAT, GGTP;
• poziom kreatyniny we krwi;
• badanie ogólne moczu;
• poziom kwasu moczowego we krwi;
• krew utajona w kale – metodą
immunochemiczną (iFOBT);
• PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

PAKIET DLA KOBIET I MĘŻCZYZN:
• pomiar ciśnienia tętniczego;
• pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
• ocena miarowości rytmu serca.
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➊Z
 aloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta.
➋ Wypełnij ankietę.
➌ Otrzymasz e-skierowanie i link do wyszukiwarki,
gdzie znajdziesz najbliższą placówkę realizującą
program. Skierowania nie musisz drukować,
dostaniesz informację o nim na telefon lub mail.
➍ Zgłoś się do jednego z uczestniczących w programie laboratoriów z dokumentem tożsamości
z numerem PESEL.
Jeśli nie korzystasz z IKP, zadzwoń na infolinię programu: 22 735 39 53 i wypełnij ankietę telefonicznie.

WA Ż N E D L A C I E B I E !

BADANIA DLA MĘŻCZYZN:

re c e pt a na z d row ie

W Y Z WANIA 2021

NAJCZĘSTSZE
NOWOTWORY KOBIECE:

CHOR BY

ONKOLOGICZNE
Statystycznie rzecz ujmując,
prędzej spotka nas udar czy zawał
niż nowotwór, więc po prostu
kontrolujmy się regularnie,
a będzie dobrze – mówi
dr n. med. Joanna Jacko.

Jaka jest nasza wiedza o nowotworach?
Wciąż bardzo mała. Trafiają do mnie w Warszawie 35-letnie pacjentki, które nie miały ani jednego USG piersi, bo…
nikt ich na to badanie nie skierował. Kiedy pytam, czy same
nie pomyślały o tym, żeby o siebie zadbać, zazwyczaj nie
wiedzą, co powiedzieć.
To jest tym dziwniejsze, że naprawdę dużo się mówi zwłaszcza o profilaktyce raka piersi, jest sporo akcji informacyjnych. Ponadto przy okazji wielu innych procedur medycznych, choćby kwalifikacji do in vitro czy operacji plastycznych
biustu, takie badania są wymagane i zlecane.

• płuca 9 proc.
• jajnika 5 proc.
• tarczycy 4 proc.
• szyjki macicy 3 proc.

NASZ EKSPERT

• pozostałe 40 proc.

Dr n. med. Joanna Jacko
Specjalista położnictwa i ginekologii
oraz ginekologii onkologicznej
ze Szpitala Medicover



Czy coś jeszcze za tę niedostateczną wykrywalność
odpowiada?
Niewiele jest programów badań przesiewowych. A z tych,
które są – jak darmowa cytologia czy mammografia, na które Polki dostają imienne zaproszenia – niewiele osób korzysta. To bardzo źle, bo regularne badania to podstawa, żeby
wychwycić zmiany na wczesnym etapie, gdy mogą być i zazwyczaj są uleczalne. Informacji na temat dostępnych programów badań przesiewowych powinien nam udzielić lekarz
pierwszego kontaktu.

• jelita grubego 10 proc.
• trzonu macicy 7 proc.

/ ROZMAWIAŁA Monika Kryńska

Czy wykrywalność nowotworów w Polsce spadła w związku z pandemią?
Na początku na pewno tak. Pacjentki albo nie miały dostępu do badań – poza teleporadami, albo po prostu z nich rezygnowały w obawie przed tym, że i tak się do lekarza nie
dostaną. Efektem tego jest i najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie stwierdzanie większej liczby i bardziej
zaawansowanych nowotworów.

• piersi 22 proc.

Ale jestem też zasmucona ogólną niewielką wiedzą kobiet
na temat fizjologii ich ciał. Być może braki te mają swoje korzenie w niedostatecznej szkolnej edukacji na lekcjach biologii.
Tak czy owak zgłaszają się do gabinetu młode dziewczyny,
oczekujące choćby przepisania antykoncepcji czy umieszczenia wkładki domacicznej, które nie wiedzą, czym jest owulacja, od kiedy liczy się pierwszy dzień miesiączki, jak są zbudowane ich narządy rodne. Ubóstwo menstruacyjne to jest
także ta niewiedza. Pogłębia ją dodatkowo fakt, że pracownicze programy opieki medycznej są w ostatnich latach stopniowo ograniczane, coraz mniej badań jest dostępnych bezpłatnie w ramach pakietów, co zniechęca do profilaktyki.
A strach?
Też. Panuje ogromna kancerofobia. Demonizujemy tę chorobę, Ona nas paraliżuje. I powoduje, że się nie badamy,
co jest po prostu nierozsądne. Statystycznie rzecz ujmując,
prędzej spotka nas udar czy zawał niż nowotwór, więc
po prostu kontrolujmy się regularnie, a będzie dobrze.
Czy można wskazać grupy kobiet szczególnie zagrożone
zachorowaniem na raka?
W przypadku każdego nowotworu wygląda to trochę inaczej. Na przykład niektóre mutacje raka piersi są dziedziczne i automatycznie kobiety mające to obciążenie znajdują
się pod większą opieką, powinny robić badania częściej. Jeśli
chodzi o raka jelita grubego, dzieci osób z tym nowotworem
powinny zrobić badania pod jego kątem dziesięć lat wcześniej niż wynosi wiek, w którym zachorowało któreś z rodziców. Ale już rak szyjki macicy nie jest dziedziczny, więc
tu wiele zależy od samych pacjentek. W ramach programu
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Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów,
dane za 2017 rok

badań przesiewowych rekomenduje się wykonanie pierwszej cytologii rok po rozpoczęciu współżycia, a także nie
później niż po 29. roku życia, jeśli współżycia nie było. Warto się tego trzymać.
Dodałabym, że kobiety otyłe powinny baczniej dbać o swoje zdrowie, ponieważ dochodzi u nich do nadstymulacji
estrogenowej wskutek nadmiaru tkanki tłuszczowej, co sprzyja zmianom nowotworowym.
Jak powinna wyglądać prawidłowa profilaktyka, jeśli chodzi o piersi?
Kobiety w wieku 20-30 lat powinny wykonać USG raz na
dwa lata, co miesiąc zaś robić samobadanie. Kobiety od 30.
do 40. roku życia powinny robić USG co roku. Między 40.
a 50. rokiem życia tak samo, ale czasem – ze względu
na strukturę piersi – lekarz może zlecić dodatkowo mammografię. Po skończeniu 50 lat należy robić mammografię co dwa lata.
Jakie jest znaczenie comiesięcznego samobadania?
Jego czułość jest stosunkowo niewielka, a mimo to bardzo
dużo daje. Pozwala nam poznać piersi, ich budowę, strukturę, dzięki czemu możemy wcześnie stwierdzić, że coś się
zmieniło. W tym kontekście warto wspomnieć o takiej kategorii jak nowotwory interwałowe, które pojawiają się między badaniami USG. Kiedy więc „nauczymy się” swoich
piersi, możemy szybko zweryfikować u lekarza, czy jest się
czym martwić.
Ostatnio dużo mówi się o raku jajnika. Na czym polega
jego specyfika?

Po pierwsze, nie ma badań przesiewowych w kierunku wykrycia tego nowotworu. Po drugie, nie daje on jednoznacznych
objawów. Zmiany, kiedy już są rejestrowane, pojawiają się
zwykle w okolicach strzępków jajowodów, skąd poprzez płyn
otrzewnowy dość szybko przenoszą się chociażby do jelita
i otrzewnej. Zatem potencjał przerzutowy jest duży. To trochę jak z rakiem jelita grubego – gdy mamy objawy i zmiany, zwykle jest to już zaawansowane stadium. Dlatego w tym
ostatnim przypadku tak ważna jest kolonoskopia, zwłaszcza po 55. roku życia, a w odniesieniu do nowotworu jajnika – regularne badania ginekologiczne.
Ale skoro często nowotwór ten nie daje jednoznacznych
objawów, czy takie badanie wystarczy?
Bardzo ważny jest dokładny wywiad rodzinny, ustalenie,
czy nie było przypadków zachorowania – to jest już wskazanie do badań genetycznych i bardzo ścisłego screeningu,
który musi być konkretnie zdefiniowany. Ten ostatni polega między innymi na częstych badaniach utrasonograficznych, obrazowych i markerowych. Nierzadko, nawet jeśli
nie ma symptomów, ale stwierdza się mutację genu BRCA1/
BRCA2, rekomenduje się całkowite wycięcie przydatków
– podobnie jak w przypadku tej mutacji genu zaleca się
podwójną profilaktyczną mastektomię – żeby zredukować
ryzyko do minimum. Takie zalecenia dotyczą zwłaszcza
kobiet, które już zrealizowały swoje plany macierzyńskie.
Jeśli występuje obciążenie rodzinne, wprowadza się tylko
ścisłą obserwację.
Jestem też zdecydowanie za tym, żeby wykonywać sobie
– nawet prywatnie, bo refundacja obejmuje tylko osoby
z obciążeniem rodzinnym – badania genetyczne pod kątem
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Kto znajduje się w grupie ryzyka nowotworu endometrium?
W przypadku tego raka nie ma badań przesiewowych i tu pozostaje
tylko kontrola ginekologiczna, do której bardzo zachęcam. Jest to nowotwór, który dotyka około 3 procent kobiet po menopauzie, a jego najbardziej charakterystycznym objawem jest krwawienie, mimo przekwitania. W badaniu ultrasonograficznym oceniamy szerokość – zazwyczaj
widać zgrubienie – endometrium. U zdrowej pacjentki ma ono maksymalnie 5 mm, jeśli jest szersze, wymaga dalszej diagnostyki.
Na koniec pytanie o stres – czy to prawda, że może być czynnikiem
uruchamiającym negatywne zmiany w organizmie?
Przewlekły stres na pewno. Ale też samo środowisko, w którym żyjemy, zanieczyszczenie powietrza, bogata w tłuszcze dieta, niewielka ilość
ruchu. To wszystko może aktywować procesy nowotworowe. Nasz styl
życia ma więc ogromne znaczenie. ◆

NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY
MĘSKIE:

Nowotwory złośliwe w Polsce w 2017 roku:

164 875 zachorowań.

• gruczołu krokowego 20 proc.
• płuca 17 proc.
• pęcherza moczowego 7 proc.
• żołądka 4 proc.
• krtani 2 proc.
• pozostałe 34 proc.
Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów, dane za 2017 rok

mutacji genowych. I to nie tylko w odniesieniu do jajników,
ponieważ chociażby w przypadku raka piersi stwierdza się
obecnie aż 22 mutacje i pewnie będą kolejne. Ale wracając
do jajników, wynik takiego badania genetycznego podlega
następnie ocenie przez lekarza, który stwierdza, czy kwalifikujemy się do grupy obciążenia wystąpieniem raka, nawet
jeśli w rodzinie nie było takiego przypadku. Dzięki temu
automatycznie jesteśmy objęci opieką, profilaktyką. To bardzo ważne.
A co powinnyśmy wiedzieć o raku szyjki macicy?
Jak wspomniałam, nie jest dziedziczny. Ważne jest dbanie o regularną cytologię, raz do roku, przy czym ostatnio rekomenduje
się tak zwaną cytologię płynną. Polega ona na tym, że pobrana
próbka umieszczana jest w specjalnym utrwalaczu, który pozwala na wykonanie analizy o większej czułości, jest to badanie
dokładniejsze. W przypadku nieprawidłowego wyniku można

z tego samego materiału wykonać badanie genetyczne w kierunku wirusów HPV – wykrywa więcej jego wariantów. Lepiej nawet
za to badanie dopłacić, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa.
Drugi element profilaktyki w przypadku raka szyjki macicy
to USG ginekologiczne, które zaleca się robić raz na rok. Nie tylko dlatego, żeby w porę uchwycić zmianę, lecz także po to, żeby
lekarz wiedział, w jakim czasie ona powstała. Inaczej ocenia się
mięśniak czy polip, gdy wiemy, że pojawił się w okresie od badania, które miało miejsce 12 miesięcy temu, a inaczej gdy trudno
to określić, bo na przykład pacjentka robie USG po dziesięciu
latach. Lepiej więc nie szukać wymówek, takich jak brak czasu,
długie oczekiwanie na wizytę u konkretnego lekarza czy w konkretnej placówce, tylko badać się regularnie.

W 2017 roku na nowotwory złośliwe piersi
i szyjki macicy zachorowało w Polsce

18 529 i 2502 kobiety.

Jeżeli lekarz zauważy zmianę w mięśniu macicy, zleca badanie histeroskopowe, polegające na ocenie endoskopowej jamy
macicy – czyli wziernikowanie, w trakcie którego może pobrać
próbkę do badania histopatologicznego. Większość zmian nie
ma charakteru nowotworu złośliwego.
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• jelita grubego 12 proc.
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PROFILAKTYKA
TO PODSTAWA

EĂƚƵƌĂůŶǇƑƌŽĚĞŬƐųŽĚǌČĐǇ
EŝĞǌĂǁŝĞƌĂĐƵŬƌƵ
WƌŽĚƵŬƚǁĞŐĂŷƐŬŝͬǁĞŐĞƚĂƌŝĂŷƐŬŝ
DŽǏĞďǇđƐƚŽƐŽǁĂŶǇƉƌǌĞǌŬŽďŝĞƚǇǁĐŝČǏǇ
ŝŬĂƌŵŝČĐĞƉŝĞƌƐŝČ

^hW>DEd/dz

DŝħŬŬŝĞƉĂƐƚǇůŬŝĚŽƐƐĂŶŝĂŽƐŵĂŬƵƉŽƌǌĞĐǌŬŽǁǇŵ
EŝĞǌĂǁŝĞƌĂĐƵŬƌƵ
ĂǁŝĞƌĂǁǇĐŝČŐǌƉŽƌŽƐƚƵŝƐůĂŶĚǌŬŝĞŐŽ͕ŬƚſƌǇŚĂŵƵũĞ
ƐŬƵƚŬŝƉŽĚƌĂǏŶŝĞŶŝĂƉƌǌĞĐŝČǏŽŶǇĐŚƐƚƌƵŶŐųŽƐŽǁǇĐŚŽƌĂǌĐŚƌǇƉŬŝ

Boimy się raka, ale nie dbamy o regularne badania, które mogą
nas przed nim uchronić. Sprawdź, gdzie szukać informacji
o prowadzonych przez NFZ programach profilaktycznych
i skorzystaj z nich.

1

Zaprzyjaźnij się ze stroną internetową swojego regionalnego oddziału NFZ. Tam na bieżąco, w zakładkach Dla Pacjenta i Programy profilaktyczne zamieszczane są informacje
o prowadzonych akcjach profilaktycznych, badaniach i kampaniach informacyjnych.

Skorzystaj z programu Profilaktyka 40 Plus
– więcej o programie piszemy na stronie 8.

W SKRÓCIE:
Program profilaktyki raka piersi (mammografia)
jest adresowany do kobiet w wieku 50-69 lat,
które:
• nie miały wykonywanej mammografii w ciągu
ostatnich dwóch lat;
• otrzymały w ramach programu profilaktyki
raka piersi pisemne wskazanie do wykonania
ponownej mammografii po 12 miesiącach
z powodu obciążenia następującymi czynnika-

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)
jest skierowany do kobiet w wieku 25-59 lat:
• które nie miały wykonanej cytologii w ciągu
ostatnich trzech lat;
• obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych
wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka),
które nie miały wykonanej cytologii w ciągu
ostatnich 12 miesięcy.
Program profilaktyki chorób odtytoniowych
(w tym POChP) jest skierowany do osób, które:
• mają więcej niż 18 lat i palą papierosy lub inne
wyroby tytoniowe,
• a zwłaszcza jeżeli są w średnim wieku
(między 40 a 65 lat),
• nie miały w ramach programu profilaktyki POChP
wykonanych badań spirometrycznych w ciągu
ostatnich 36 miesięcy oraz nie zdiagnozowano
u nich wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.
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ƉůŝŬĂƚŽƌƚǁŽƌǌǇĚĞůŝŬĂƚŶČŵŐŝĞųŬħ
ǌŝĂųĂųĂŐŽĚǌČĐŽǁƉŽĚƌĂǏŶŝĞŶŝĂĐŚƑůƵǌſǁŬŝŶŽƐĂ
ǁƐƚĂŶĂĐŚŝŶĨĞŬĐũŝŝĂůĞƌŐŝŝ
WƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶǇĚůĂĚǌŝĞĐŝũƵǏŽĚϭŵŝĞƐŝČĐĂǏǇĐŝĂ
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3

WA Ż N E D L A C I E B I E !

2

Zaglądaj na stronę pacjent.gov.pl, gdzie
w zakładce Profilaktyka znajdziesz aktualizowane dane o prowadzonych programach profilaktycznych, m.in. w zakresie raka szyjki macicy,
piersi, skóry, jelita grubego, wątroby
czy chorób odtytoniowych. Niektóre mają charakter
pilotażowy, warto się nimi interesować.

mi ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny
(matka, siostra, córka), mutacja w obrębie genów
BRCA1 lub BRCA2;
• nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

^hW>DEd/dz

tzZMDzEz

ĂǁŝĞƌĂŽůŝǁħǌŽůŝǁĞŬŝŽůĞũĞŬŵŝħƚŽǁǇ
tǇŐŽĚŶǇĂƉůŝŬĂƚŽƌ
ůĂǌĂĐŚŽǁĂŶŝĂŚŝŐŝĞŶǇƵƐǌƵƵŽƐſďŶŽƐǌČĐǇĐŚĂƉĂƌĂƚǇƐųƵĐŚŽǁĞ
ŽƌĂǌƵŽƐſďǌŶĂĚƉƌŽĚƵŬĐũČǁŽƐŬŽǁŝŶǇ
WƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶǇĚůĂĚǌŝĞĐŝũƵǏŽĚϯŵŝĞƐŝČĐĂǏǇĐŝĂ

^hW>DEd/dz

WŽŵĂŐĂǁƉƌĂǁŝĚųŽǁǇŵĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝƵƵŬųĂĚƵŽĚƉŽƌŶŽƑĐŝŽǁĞŐŽ
tǌŵĂĐŶŝĂŝƵƐǌĐǌĞůŶŝĂŶĂĐǌǇŶŝĂŬƌǁŝŽŶŽƑŶĞ
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ekolog ia na c o d z ie ń
wiązaniem są ekologiczne płatki lub waciki – wielorazowego użytku i do prania
(także w pralce). Zamiast tysięcy wyrzuconych do śmieci płatków – wszak podczas jednego demakijażu używasz przynajmniej dwóch – korzystasz z kilku, odświeżanych regularnie. Podobnie sprawa wygląda z patyczkami do uszu, które
coraz częściej – i dobrze! – można znaleźć w wersji z ekobawełny i papieru.
Te, w przeciwieństwie do plastikowych, ulegną całkowitemu rozkładowi.
Może słyszałaś też o metodzie OCM? Okazuje się, że oleje idealnie nadają się do demakijażu! Rozpuszczą nawet wodoodporne kosmetyki kolorowe,
a przy okazji nie naruszą bariery hydrolipidowej skóry. W ramach kojącego i przyjemnego zabiegu podarujesz skórze cenne składniki zawarte w olejkach, a oszczędzisz np. parabenów. A do tego aspekt ekologiczny – olejki mają zazwyczaj szklane buteleczki.

W łazience zwykle nie mamy czasu
na analizy – używamy czegoś,
wyrzucamy i zapominamy. A gdyby
tak podczas codziennej higieny
i pielęgnacji pomyśleć nie tylko
o sobie, ale i o planecie?

ZIELONE OPAKOWANIA

Kolejny ekoruch, jaki możesz wykonać, gdy napełniasz sklepowy koszyk,
to rezygnacja z plastikowych opakowań szamponów, płynów pod prysznic
i mydeł w płynie. Jak to zrobić? Postaw na kostki! Nie tylko mydła znajdziesz
w tej formie – dostępne są również szampony. Może nie będą się tak obficie
pienić, ale z pewnością spełnią swoje zadanie. Poza tym w ich składzie są naturalne składniki, więc ograniczysz też szkodliwe konserwanty, które niekorzystnie wpływają na naskórek, a nawet mogą go podrażniać.
Mydełka i szampony w kostkach są zwykle opakowane w papier, a to odciążenie planety z wielu kilogramów trudno rozkładającego się plastiku, którego mnóstwo wyrzucasz co miesiąc do śmieci. Możesz też wybierać kosmetyki w opakowaniach ze szkła, z metalowymi nakrętkami. Dostępna jest także
coraz częściej możliwość napełniania płynnymi kosmetykami własnych opakowań wielorazowych. Oby ten trend stał się jeszcze bardziej silny!

/ TEKST Karolina Górska



Postaw na kostki! Nie tylko mydła znajdziesz w tej
formie – dostępne są również szampony. Może nie będą
się tak obficie pienić, ale spełnią swoje zadanie.

DEMAKIJAŻ W STYLU EKO

Codzienna higiena, zwłaszcza kobieca, to szereg czynności
związanych z oczyszczaniem twarzy z kosmetyków kolorowych – mleczko, tonik, płyn micelarny… Do wszystkiego potrzebujesz wacików. A te, znowu, powstają z bawełny… Roz-
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PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
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i ekologicznie

tampon, i jeśli jest dobrze dobrany rozmiarem oraz prawidłowo założony, to nie powinien sprawiać żadnych problemów.
Wykonuje się go z silikonu, gumy albo tworzywa TPE. Koszt
to wprawdzie około 100-150 zł, ale takiego kubeczka możesz
używać przez kilka lat (6-12), co znacznie obniży wydatki
na inne higieniczne akcesoria.
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Tworzywa sztuczne w łazience otaczają cię na każdym kroku – gąbki i myjki do ciała czy szczoteczki do zębów to też przybory, które możesz wymienić na ekologiczne. Zamiast gąbek syntetycznych – wybierz np. myjki z luffy
albo spróbuj szczotek do ciała z drewna i naturalnego włosia. Szczoteczkę
do zębów z plastiku zamień zaś na bambusową.

HIGIENICZNIE

zy zastanawiałaś się kiedyś, ile w ciągu życia zużywasz
środków higienicznych, czyli podpasek i tamponów.
To naprawdę ogromna ilość! Jeśli w ciągu życia masz
okres około 400 razy, to ilość tych odpadów sięga około 100 kg, co według niektórych szacunków oznacza od 8 do 17
tysięcy sztuk. Do ich wytwarzania używana jest bawełna – której
produkcja nie należy do najbardziej ekologicznych i tworzywa
sztuczne, z których powstaje nieprzemakalna powłoczka. Dlatego coraz częściej mówi się o alternatywnych metodach zabezpieczania się podczas miesiączki – kubeczkach menstruacyjnych, ekotamponach czy chłonnych majtkach menstruacyjnych.
Kubeczek wkładany jest do pochwy, ale nie tak głęboko jak

1,(75$Å&=$68
1$35=(=,×%,(1,(

Pranie w pralce automatycznej samo w sobie jest nieszczególnie ekologiczne – zużywamy przecież i wodę, i prąd. Po co jeszcze dokładać ciężaru planecie? Przecież z każdym praniem do naszych rzek spływają hektolitry ścieków... Proszki i płyny do prania możesz zastąpić np. orzechami piorącymi,
czyli łupinkami Sapindus mukorossi. Już 5-7 sztuk, włożonych do woreczka, z powodzeniem odświeży ubrania. Orzechy wydzielają saponiny, które
w kontakcie z wodą wytwarzają pianę.
Poza tym do łazienkowej „chemii” możesz wprowadzić tę mniej skomplikowaną – proszek do prania jest bardzo prosty w przygotowaniu. Z połączenia boraksu, sody kalcynowanej i płatków mydlanych stworzysz skuteczną
mieszankę piorącą. Soda oczyszczona i boraks to ponadto świetne środki
czyszczące armaturę i sanitariaty (nawet bardzo brudne fugi!), a zwykłym
octem spirytusowym z powodzeniem umyjesz i zdezynfekujesz toaletę.
Możesz też stworzyć mieszankę z dodatkiem olejku herbacianego, który ma niezwykle silne właściwości przeciwbakteryjne i antygrzybicze. Przy
okazji oszczędzisz również swoje drogi oddechowe, bo wdychając chemikalia z chlorem i innymi środkami powierzchniowo czynnymi, podrażniasz
delikatną błonę śluzową i oskrzela. ◆
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charakter wykonywanej pracy zawodowej, ogólna aktywność. Ale także to,
w jakim stopniu korzystał z wiedzy, diagnostyki, możliwości medycyny. Dziś
dzięki postępowi technologicznemu i dostępowi do leczenia można przecież
wiele dolegliwości zdiagnozować bardzo wcześnie, a chorobę zdusić w zarodku. Zatem ci mężczyźni, którzy dbali o swoje zdrowie przez całe życie, zwykle
są w dużo lepszej kondycji niż ci, którzy dopiero po przejściu na emeryturę biorą się za siebie.
Warto dodać, że zmienia się radykalnie kultura bycia starym – dziś walczymy o zdrowie, jak najdłuższe życie, sprawność, po prostu o siebie. Zdajemy
sobie sprawę, że mamy jedno życie i warto je w jak najlepszej kondycji i jak
najpełniej przeżyć.
Z jakimi dolegliwościami przychodzą panowie do lekarza?
Po 40.-50. roku życia nagminne jest nadciśnienie, które wynika ze stresu.
Jego poziom u mężczyzn jest dużo wyższy niż u kobiet, ponieważ mężczyźni większość życia działają pod wpływem kortyzolu. A skoro jest to hormon
stresu, często wynikają z tego takie choroby jak właśnie dolegliwości układu krążenia, cukrzyca.
Ponadto nadal powszechne są problemy z łagodnym przerostem prostaty
i stany przedrakowe – to wynik tego, że w ostatnich pięćdziesięciu latach długość życia wydłużyła się o 30 procent, ale nasz organizm o tym nie wie, zużywa się więc tak, jak wcześniej. Panowie palący borykają się z obturacyjną chorobą oskrzeli. Nadal groźne są też schorzenia jelitowe, choć jeśli robi się
regularną kolonoskopię, można uniknąć poważnych komplikacji, w tym
nowotworu. Dodajmy do tego zmiany cywilizacyjne, duże zanieczyszczenie
środowiska, niezbyt zdrowe jedzenie, wspomniany stres i rodzi się kolejna
grupa dolegliwości – schorzenia autoimmunologiczne, które też dotykają mężczyzn. Wcześniej RZS, bielactwo czy Hashimoto to były choroby typowo kobiece, a dziś już nie.

NASZ EKSPERT
dr Ewa Kempisty-Jeznach
Kierownik medyczny Kliniki Medycyny
Wellness Holistyczna Medycyna
Męska. Założycielka Polskiego
Towarzystwa Promocji Medycyny
Męskiej „Achilles”, członkini
Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia
Mężczyzn oraz Międzynarodowego
Towarzystwa Zdrowia Mężczyzn

NIE TAKI TYPOW Y

DZIADEK

A jaka jest kondycja psychiczna mężczyzn z pokolenia dziadków?
Z pewnością bardzo poważnym i dotkliwym problemem jest męska depresja. I ta też wynika ze stresu, ale również ze spadku – z wiekiem – poziomu
testosteronu, co skutkuje wahaniami nastroju, rozdrażnieniem, obniżeniem
samopoczucia. W pandemii problem depresji jeszcze się nasilił, ponieważ
mężczyźni są biologicznie, ewolucyjnie wręcz uwarunkowani do działania
z ukierunkowaniem na cel, a pandemia, zwłaszcza w początkowej fazie, wprowadziła dużą niepewność, zachwiała podstawą życia wielu osób.
Poza tym czynnikiem destabilizująco działa na mężczyzn samo odejście
z pracy, poczucie bycia niepotrzebnym, konieczność przestawienia się na nowe
tory, wolniejsze tempo.

Współczesny senior to nierzadko mężczyzna aktywny zawodowo, ciekawy świata,
dbający o siebie. I niekoniecznie realizujący się w niańczeniu wnuków – przekonuje
nasza ekspertka, dr Ewa Kempisty-Jeznach, specjalistka medycyny męskiej.

Jacy są współcześni mężczyźni z pokolenia silver?
Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że można ich
podzielić na dwie grupy. Pierwsza to panowie, którzy przez
całe życie zawodowe byli aktywni, prowadzili własne biznesy, pełnili kierownicze stanowiska, decydowali, byli tzw. samcami alfa. Ci nawet po 75. roku życia nie chcą się godzić
na emeryturę, oddanie sterów, odpoczynek, bierność. Cały
czas chcą być aktywni, a jednocześnie czują lęk przed starzeniem się i umieraniem, dlatego ich celem jest maksymalne
przedłużenie zdrowia i życia. Dbają o siebie, profilaktycznie
się badają, uprawiają sport – grają w tenisa, golfa, pływają,
jeżdżą na rowerze, do tego zdrowo i regularnie się odżywiają, ale także starają się udzielać w różnych organizacjach, stowarzyszeniach. Niechętnie oddają swój czas dzieciom czy
wnukom, nie są więc stereotypowymi dziadkami.

Druga grupa to zazwyczaj mężczyźni, którzy pracowali
u kogoś albo na przykład byli urzędnikami, prowadzili może
własne firmy, ale nie na bardzo dużą skalę, skupieni byli na utrzymaniu rodziny, a przy tym często praca nie dawała im zbyt
dużej satysfakcji. Mniej dbali o siebie, krąg ich znajomych był
zawężony do współpracowników, nie inwestowali w siebie.
Ta grupa, gdy zbliża się wiek emerytalny, wręcz wypatruje odpoczynku, czeka na niego z utęsknieniem. Marzy im się praca
w ogródku, ryby, ewentualnie właśnie zajęcie się dziećmi czy
wnukami. Ci realizują bardziej klasyczny model dziadka.
Jaka jest kondycja zdrowotna tych mężczyzn?
Właściwie dziadkiem można być już w wieku 45-50 plus, jednak o tym, jak się mężczyzna w tym wieku – i później – czuje, decyduje wiele czynników. Między innymi wspomniany
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Co Pani radzi swoim pacjentom, którzy zmagają się z tego rodzaju problemami psychofizycznymi?
Na pewno zadbanie o siebie, praktykowanie technik wyciszających, modnej
ostatnio relaksacji, medytacji, ale także po prostu kontakt z naturą. Zwróćmy
uwagę, że ewolucyjnie to kobiety są lepiej przystosowane do radzenia sobie
ze zmianami, mają biologiczny mechanizm czuwania, gotowości na nowe
i nieoczekiwane, natomiast mężczyźni albo walczą, albo uciekają. Nie umieją – zazwyczaj, bo są wyjątki – mówić o swoich problemach, nazywać ich.
Jaki jest zatem współczesny dziadek?
On się zmienia. Na pewno nadal służy swoim wnukom radą, doświadczeniem,
wiedzą, ale też wiele się od dzieci i wnuków uczy. Na przykład korzystania
z technologii, social mediów, nowych źródeł wiedzy. Dzisiejszy, bardzo różnorodny, atrakcyjny świat stwarza seniorom wiele możliwości, także rozwojowych, i z tych możliwości seniorzy chętnie korzystają. Nie zawsze chcą pełnić tylko funkcję koła zapasowego, gdy trzeba odciążyć dzieci w ich obowiązkach
czy zajmować się wnukami. Chcą się nadal realizować. ◆
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Kipi kasza, kipi groch/ Lepsza kasza niż ten groch/ Bo od grochu boli brzuch/
A od kaszy człowiek zdrów – trudno nie zgodzić się z mądrością ludowej wyliczanki. Współcześni dietetycy nie mogą się nachwalić wartości tych drobnych
ziarenek, które po ugotowaniu dostarczają zdrowej energii i wielu cennych składników odżywczych.
Głównym elementem (60-70 proc.) nasion zbóż i pseudozbóż są węglowodany – nasionko, które posadzone w ziemi ma wykiełkować, potrzebuje wszak
magazynku substancji zapasowych – bielma. Oprócz tego korzysta wtedy z białka – m.in. glutenu (w zbożach glutenowych; 9-14 proc.), tłuszczu (1,5-4,5 proc.)
i minerałów (1-2 proc.). W zależności od odmiany zboża – mamy do czynienia
z mniejszą lub większą zawartością białka, w tym glutenu, na który powinny
uważać osoby z celiakią i nietolerancją pokarmową. I tak np. kasza orkiszowa
zawiera więcej białka niż te z innych odmian pszenicy, a najbardziej bogata w ten
składnik jest kasza jaglana.
Wszystkie rodzaje kasz są skarbnicą mikroelementów, takich jak: magnez,
potas, żelazo, miedź, cynk, mangan, selen i miedź – przy czym najwięcej magnezu znajdziesz w kaszy gryczanej, a najzasobniejsza w żelazo jest jaglana. Obecność witamin z grupy B korzystnie wpływa na układ nerwowy, a kwasu foliowego – na powstawanie nowych czerwonych krwinek i regulację homocysteiny,
która w nadmiarze prowadzi do problemów z krążeniem – zawałów, udarów
i zakrzepów. Tryptofan – aminokwas „dobrego nastroju” i antyoksydacyjny flawonoid: rutyna – to kolejne dwa powody, by wybierać kaszę gryczaną. Jest ona
ponadto, podobnie jak jaglana, zasadotwórcza, więc świetnie działa na organizm podczas przeziębień i stanów zapalnych, usuwając zakwaszenie – wspomaga odporność. Kasze w każdej postaci i o każdej porze dnia są więc świetnym rozwiązaniem zwłaszcza jesienią i zimą, gdy częściej chorujemy.

NA SŁODKO, NA SŁONO, NA KAŻDĄ PORĘ DNIA

WIELKA MOC

Jeśli z dzieciństwa pamiętasz kaszę, to pewnie jako miseczkę kaszy manny
na mleku z sokiem malinowym albo gryczaną, polaną gulaszem – w towarzystwie buraczków, czy też jęczmienną, w zupie krupnik. Ale to niejedyne sposoby podawania kasz – na Lubelszczyźnie z kaszy gryczanej, połączonej z białym
serem i miętą przyrządza się pyszny farsz do pierogów. Odkąd staliśmy się bardziej otwarci na nowe, kulinarne doznania, próbujemy na nowo odkrywać kasze.
Gryczaną i jaglaną podajemy na słodko, z suszonymi owocami i orzechami w formie śniadaniowej gryczanki i jaglanki. Z bulguru i kuskusu przyrządzamy sałatki w stylu bliskowschodnim – np. z miętą i natką, pestkami granatu i słonym
serem typu feta. Z kaszy jęczmiennej robimy borowikowe kaszotto, na wzór włoskiego specjału na bazie ryżu, bulionu i białego wina. Bulgur dodajemy do bałkańskiego pilawu z warzywami, mięsem i rodzynkami. Polenta z kaszy kukurydzianej zaś z powodzeniem zastępuje ziemniaki do obiadu, zwłaszcza gdy
podajemy mięsny lub warzywny sos. Z komosy lub jagłów robimy wegetariańskie burgery, wypełniamy kaszami gołąbki i zapiekane warzywa, np. paprykę
czy cukinię. Amarantus, jaglana i manna – to idealna baza do słodkich puddingów z musami owocowymi lub innymi słodkimi sosami własnej roboty.

w małych ziarenkach

Jedliśmy ją, zanim wynaleźliśmy młyny. Stworzyliśmy wiele wychwalających jej walorów porzekadeł.
Ma ciekawe odmiany, różniące się smakiem i teksturą. Ale przede wszystkim wspaniale syci,
odżywia i można ją przyrządzać na mnóstwo różnych sposobów. Kasza nigdy się nie nudzi!


ej nazwa brzmi podobnie po chorwacku, ukraińsku, litewsku, rosyjsku i w jidysz – wywodzi się ze wspólnego prajęzyka Słowian. Gościła na stołach od tysięcy lat, zanim
zaczęto wyrabiać mąkę i powstały pierwsze żarna i młyny,
i była bardzo popularna w naszej szerokości geograficznej.

KASZA – MATKA NASZA

Kasza – bo o niej mowa – to wspólna nazwa dla lekko rozdrobnionych nasion zbóż i pseudozbóż. Z pszenicy otrzymujemy
drobną mannę, nieco grubszy kuskus (z gruboziarnistej mąki
pszennej semoliny) i bulgur. Ale ostatnio zwłaszcza popularne

są kasze ze starych odmian pszenicy – orkiszu i płaskurki. Z jęczmienia: pęczak (z całych ziaren, bez łusek), perłową (rozdrobniony i wypolerowany pęczak) i łamaną, zwaną też wiejską.
Jedna z najstarszych roślin uprawianych przez człowieka, czyli proso – daje nam kaszę jaglaną. Kukurydza zaś, która także
zaliczana jest do zbóż, ale do naszych rodzimych dołączyła
dopiero po odkryciu Ameryki – kaszkę kukurydzianą. Ponadto kasze uzyskujemy z roślin zwanymi zbożami rzekomymi lub
pseudozbożami – są podobne do tych roślin, a ich nasiona mają
pokrewne zawartości skrobi. Zalicza się do nich: grykę, amarantus, komosę ryżową i miłkę abisyńską, zwaną inaczej teff.
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Jednym z najmniej przyjemnych aspektów, jeśli chodzi o kaszę, jest ekologia
– niestety uprawy traktowane są licznymi środkami owado-, grzybo- i chwastobójczymi. Należy do nich np. rakotwórczy glifosat, który co jakiś czas odkrywany jest w próbkach kaszy gryczanej. Jeśli więc dbasz o zdrowie, staraj się szukać certyfikowanych produktów eko i bio. Na spożywanie kasz, zwłaszcza
grubych, powinny też uważać osoby z wrażliwym przewodem pokarmowym
(choroba refluksowa, wrzody, problemy jelitowe, z trzustką) oraz te, które muszą
stosować lekkostrawną dietę. Ze względu na kaloryczność – odchudzającym się
zaleca się ograniczenie spożycia kaszy jaglanej, a chorym na nerki – gryczanej.
Warto też pamiętać, że kasza ugotowana al dente będzie miała niższy indeks glikemiczny niż rozgotowana na papkę. ◆
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NOWA METODA LECZENIA

depresji

Na początku listopada w American Journal of Psychiatry ukazał
się artykuł opisujący obiecujący wynik badania nowego rodzaju
magnetycznej stymulacji mózgu, przeprowadzonej przez naukowców Szkoły Medycznej Uniwersytetu Stanforda. U 80 proc. osób
z ciężką depresją metoda ta przyniosła szybką remisję choroby,
która trwała kilka miesięcy.
W badaniu wzięło udział 29 osób z depresją lekooporną, z czego
około połowa przeszła procedurę, a druga część dostała placebo.
Po pięciu dniach leczenia 78,6 proc. badanych w grupie leczonej nie
miało już objawów depresji. Impulsy magnetyczne dostosowywane
były indywidualnie do każdego pacjenta – wszystkim wykonano
najpierw rezonans magnetyczny, aby wybrać najlepsze miejsce
w korze przedczołowej, do której kierowano kurację.

*

3 listopada w czasopiśmie Nature ukazały się wyniki
badań międzynarodowego zespołu z Wellcome-MRC
Institute of Metabolic Science Uniwersytetu
w Cambridge. Naukowcy odkryli, w jaki sposób
białko w mózgu wykorzystuje informacje o bilansie
energetycznym organizmu do regulowania tempa
wzrostu i dojrzewania u dzieci. Chodzi o gen MC3R,
który – jak potwierdzono już ponad 20 lat – odpowiada m.in. za wzrost i otyłość.
Aktualne badania potwierdziły, że mutacje tego
genu, identycznie jak u myszy, automatycznie przekładają się na zahamowanie wzrostu, mniejszą wagę,
a nawet opóźnienie w rozpoczęciu dojrzewania.
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JELITO GRUBE POD LUPĄ
Najnowsze badanie naukowców
z Tulane, Central South University
w Chinach, University of Oklahoma Health Sciences Center, Temple
University i Florida State University
wykorzystuje sztuczną inteligencję
do wykrywania raka jelita grubego.
2 listopada w czasopiśmie Nature

Communications ukazał się artykuł,
z którego wynika, że zamiast licznych
badań histopatologicznych, służących
potwierdzeniu raka – wymagających
zaangażowania wielu patologów
i czasu – będzie można wykorzystywać bardziej opłacalne i szybsze narzędzie diagnostyczne. Na podstawie

13 tys. obrazów raka jelita grubego
od 8803 osób i z 13 niezależnych
ośrodków onkologicznych w Chinach,
Niemczech i Stanach Zjednoczonych
stworzono program komputerowy,
który z podobną do klasycznych badań czułością pozwala zdiagnozować
nowotwór.

DYSKUTUJ, KORZYSTAJ Z PORAD
I WYGRAJ Z NAŁOGIEM Z GRUPĄ WSPARCIA!
UWOLNIJ SIĘ
OD DYMU

ZESKANUJ KOD QR
I DOŁĄCZ DO GRUPY
NA FACEBOOKU

W październiku chirurdzy w Nowym Jorku wszczepili pacjentowi
zmodyfikowaną genetycznie nerkę świni. Organ funkcjonował prawidłowo
54 godziny, co jest dobrym wynikiem. Do tzw. ksenoprzeszczepu wybrano
świnie, bo ich organy są anatomicznie podobne do ludzkich. Dotychczas
odrzucenie organu było natychmiastowe, co było wynikiem reakcji przeciwciał,
wykrywających konkretną cząsteczkę cukru, alfa-gal, w krwiobiegu świni.
W tym przypadku wraz z nerką przeszczepiono także grasicę świni, która
wsparła przyjęcie przeszczepu przez układ odpornościowy biorcy.
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REKLAMA

kobie c e s praw y

Wiele kobiet wstydzi się mówić o tym,
że cierpi na nietrzymanie moczu. Wiele
również nie ma pojęcia, że tę dolegliwość
można leczyć. Im wcześniej rozpoczniemy
terapię, tym szybciej poprawi się komfort
życia – mówi Weronika Błaszczyk.

podczas kichania, nagłego podbiegania, na przykład do uciekającego autobusu.
I o tym od razu powinnyśmy mówić lekarzowi rodzinnemu
podczas kontrolnych wizyt, żeby można było na wczesnym
etapie zdiagnozować schorzenie?
Tak. Podczas identyfikacji problemu lekarz rodzinny może poprosić o odpowiedzi na kilka pytań, m.in. o to, od jak dawna zmagamy się z nietrzymaniem moczu, ile razy w ciągu dnia korzystamy z toalety, ile razy następuje mimowolne oddanie moczu.
Istotne jest, aby powiedzieć, czy budzimy się w nocy, aby pójść
do łazienki lub czy istnieją okoliczności sprzyjające niekontrolowanej mikcji. W sytuacjach wątpliwych można posiłkować się
dzienniczkiem mikcji, do którego prowadzenia bardzo zachęcam. Lekarz spyta również, czy pacjent odczuwa parcie na pęcherz
oraz czy w czasie oddawania moczu odczuwamy pieczenie, ból
– żeby wykluczyć przewlekłe zakażenia układu moczowego, z którymi także bardzo często borykają się kobiety.

/ ROZMAWIAŁA Monika Kryńska

Im szybciej, tym

LEPIEJ

Na czym polega diagnostyka nietrzymania moczu?
Stawianie diagnozy każdorazowo zaczynamy od wnikliwej rozmowy i rozpoznania, o których wspomniałam wcześniej. Nietrzymanie moczu może być objawem wielu chorób. Zawsze należy wykluczyć schorzenia neurologiczne, neurochirurgiczne czy
internistyczne.
Następnie w poradni ginekologicznej lub urologicznej przeprowadzane jest rutynowe badanie uroginekologiczne wraz
z USG, podczas którego lekarz może ocenić anatomię oraz ewentualne zmiany w ułożeniu narządów rodnych i pęcherza, jak
również stopień ich obniżenia. Często diagnostykę rozszerza się
o badanie urodynamiczne, które pozwala na sprawdzenie czynności pęcherza moczowego i samej cewki moczowej.

NASZ EKSPERT

Nietrzymanie moczu to problem kobiet dojrzałych czy również tych młodszych?
To dolegliwość, która może dotknąć osoby w każdym wieku.
Statystycznie co trzecia Polka, czyli około 6 milionów kobiet,
cierpi z powodu nietrzymania moczu. Klasyfikując dolegliwość według przedziałów wiekowych, można powiedzieć, że
występuje u około 25 proc. kobiet w wieku 14-21 lat, u 44-57
proc. kobiet w wieku 40-60 lat oraz u 75 proc. kobiet po 75.
roku życia. Sądzę jednak, że statystyki te są zaniżone, bo część
pacjentek unika wizyty u lekarza z powodu zawstydzenia.
Jakie są przyczyny pojawienia się problemów z nietrzymaniem moczu?
Powodów nietrzymania moczu jest bardzo wiele. Często spotykanym typem tej przypadłości jest wysiłkowe nietrzymanie moczu, które przytrafia się podczas dźwigania, wstawania, śmiania się, kichania, kaszlu. Za ten rodzaj przypadłości
odpowiada zazwyczaj osłabienie mięśni dna miednicy (Kegla),
czyli przyczyna jest anatomiczna. Kiedy ciśnienie w pęcherzu
rośnie, mięśnie te nie są w stanie prawidłowo zaciskać cewki
moczowej. Również obniżenie narządów rodnych, pochwy,

pęcherza, odbytu predysponuje do problemów z nietrzymaniem moczu. Najczęściej zdarza się to po przebytych porodach, może być też wynikiem spadku poziomu estrogenów,
do którego dochodzi u pań po menopauzie.
Kolejny rodzaj to naglące nietrzymanie moczu. W tym
wypadku mięśnie pęcherza są nadmiernie aktywne, co powoduje występowanie nagłej potrzeby oddania moczu i w ciągu
kilku sekund dochodzi do mikcji.
Przyczynę mechaniczną nietrzymania moczu może stanowić przeszkoda w odpływie moczu, która generuje brak kontroli nad pęcherzem. Taka sytuacja może dotykać mężczyzn
z przerostem prostaty. Nie sposób nie wspomnieć, że okresowe nietrzymanie moczu u kobiet i mężczyzn może także wynikać z zapalenia pęcherza; przyjmowania leków – rozluźniających mięśnie, moczopędnych, nasennych; występowania
chronicznego kaszlu; palenia papierosów, a także chorób
towarzyszących.
Jakie symptomy sygnalizują schorzenie?
Pierwsze objawy nietrzymania moczu, które możemy zaobserwować w życiu codziennym, to delikatne gubienie moczu
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Weronika Błaszczyk
Jest w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, prowadzi
na Instagramie profil dr_simplemedicine, gdzie prowadzi
live'y ze specjalistami i publikuje medyczne posty

Jak się leczy to schorzenie?
Doboru leczenia powinien dokonywać specjalista w towarzystwie pacjenta. Pierwszym krokiem terapii jest zwykle zmiana
pewnych przyzwyczajeń, np. rzucenie palenia oraz zmniejszenie spożycia płynów działających moczopędnie, redukcja masy
ciała. Kolejny element leczenia zachowawczego stanowią specjalne ćwiczenia. Trening pęcherza, ćwiczenia dna miednicy,
które warto wykonywać po wcześniejszej konsultacji z fizjoterapeutą lub rehabilitantem. By osiągnąć zamierzony efekt, konieczna jest regularność.
W leczeniu nietrzymania moczu możemy posiłkować się metodami farmakologicznymi – w zależności od przyczyny stosujemy: duloksetynę, desmopresynę lub hormonalną terapię zastępczą. Pacjentkom, które najczęściej borykają się z wysiłkowym
nietrzymaniem moczu, a nie chcą leczenia operacyjnego, zaleca się specjalnie dobrane pessary – wkładki dopochwowe lub
laseroterapię. Z technik zabiegowych najczęściej wykorzystuje
się założenie pod cewkę moczową tzw. taśmy, która odtwarza
zniszczony „hamak” pochwy.
Wiele kobiet wstydzi się mówić o tym, że cierpi na nietrzymanie moczu. Wiele również nie ma pojęcia, że tę dolegliwość można leczyć. Im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym szybciej poprawi się nasz komfort życia. ◆
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MNIEJ KOMPUTERA,

WIĘCEJ

internetowych lub forów społecznościowych to dla nich metoda spędzania wolnego czasu z powodu… nudy. U niektórych z nich można zdiagnozować początki uzależnienia od komputera.

A MOŻE TO DEPRESJA

Dr Iwona Gawron-Haduch zwraca też uwagę na inny aspekt: – Ucieczka
w wirtualny świat może być pierwszym objawem maskowanej depresji,
zwłaszcza jeśli towarzyszą temu zmiany zachowania, zmienny nastrój,
drażliwość, wybuchy złości czy nawet agresja. Dziecko nie radząc sobie
z emocjami, jakie przeżywa, smutkiem, przygnębieniem, może zamknąć
się w sobie, izolować od rówieśników, także od domowników. Objawy,
jakie powinny niepokoić, to lęk przed pójściem do szkoły, wyjściem
z domu, oceną przez innych, poczucie braku akceptacji i bycia gorszym.
Psychiatra dodaje, że jeśli odpowiednio wcześnie nie włączy się leczenia,
może to doprowadzić do nasilenia objawów depresji, włącznie z myślami
samobójczymi.
Co jeszcze można robić, żeby dziecko poczuło się akceptowane? – Warto pograć z nim czasem, by pokazać, że jest dla nas ważne, by dzieliło się
z nami swoimi sukcesami, tym, co je cieszy. Potem dziecko chętniej spędzi czas na innych zajęciach, takich jak czytanie.

KSIĄŻEK
Pandemia wywarła negatywny wpływ
na zdrowie psychiczne dzieci
i młodzieży. Spora ich grupa spędzała
więcej czasu przy komputerze,
co zaskutkowało m.in. problemami
z koncentracją i nadpobudliwością.

ZACHĘCIĆ DO KSIĄŻEK

Co zrobić, by nasza pociecha polubiła książki? – Ustalmy w domu jasne
zasady dotyczące czasu spędzanego przed ekranem i kontrolujmy, czy
rzeczywiście dziecko ich przestrzega. Wychodźmy z propozycjami wspólnego spędzania czasu i rozmawiajmy, chociażby podczas przygotowania
posiłku. Wprowadźmy regularną, rodzinną aktywność fizyczną – radzi
psychiatra.
Ekspertka podkreśla, że dzieci uczą się poprzez obserwację dorosłych.
– Jeśli sami spędzamy czas wolny przed ekranem komputera, telefonu czy
tabletu, dzieci będą się na nas wzorować i robić dokładnie to samo. Jeśli
natomiast zobaczą nas z książką, same chętniej po nią sięgną. Między
innymi także dlatego warto czytać wspólnie z dziećmi – argumentuje
dr Iwona Gawron-Haduch.

/ TEKST Aneta Kacperczak

NASZ EKSPERT
dr Iwona Gawron-Haduch
Specjalista psychiatra, specjalista psychiatra
dzieci i młodzieży, NZOZ Centrum Terapii
DIALOG w Warszawie

adania naukowe przeprowadzone w wielu krajach
potwierdzają: izolacja społeczna i związana z nią samotność miały negatywny wpływ na rozwój psychiczny
najmłodszych. W ciągu blisko rocznej kwarantanny
dzieci radziły sobie, jak mogły, jednak spora grupa spędzała
zbyt dużo czasu przy komputerze.
– Zauważalne są, szczególnie teraz, po powrocie dzieci
do nauki stacjonarnej, problemy ze skupieniem, większe rozkojarzenie, nadpobudliwość, rozdrażnienie, zmiany nastroju, a także wybuchy złości i agresji oraz zaburzenia snu czy
rytmu dobowego – mówi dr Iwona Gawron-Haduch, psychiatra dzieci i młodzieży. I dodaje: – Objawy te mogą świadczyć o początkach uzależnienia od internetu. Ale nie tylko.
Jeśli dziecko ma problemy szkolne lub domowe, z rówieśnikami, z nauką, jest wyśmiewane, poniżane, nie radzi sobie z własnymi emocjami, ze stresem podczas pandemii – a rodzice nie
zawsze to zauważają – zdarza się, że ucieka w gry komputerowe. Tutaj czuje się bezpieczne, mocne, bo wygrywa. Dzieci

zawierają przyjaźnie – zarówno online, jak i w świecie realnym, rozmawiają o grach, uczą się strategii, wymieniają informacje. Nikt ich w wirtualnym świecie nie krytykuje.

DLACZEGO INTERNET SZKODZI?

O ile nie można oczekiwać od dzieci, że będą świadome zagrożeń, jakie niesie ze sobą przesiadywanie w wirtualnym świecie, o tyle od ich rodziców i opiekunów jak najbardziej należy tego wymagać. – Brak czasu i chęci na inne zajęcia, takie
jak sport, czytanie, własna twórczość czy codzienne rozmowy to najbardziej oczywiste konsekwencje ekspozycji na rzeczywistość wirtualną – diagnozuje dr Iwona Gawron-Haduch.
– Rodzic ma tu do odegrania główną rolę: nie tylko powinien
poświęcać jak najwięcej czasu swojej pociesze, lecz także
poprzez własny przykład zachęcać ją do lektur, chodzenia
na spacery czy do jazdy na rowerze – dodaje.
Nasza ekspertka zauważa, że coraz częściej jej młodzi
pacjenci przyznają, że gry komputerowe, przeglądanie stron
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CO TO DAJE?

Zainteresowanie książkami najlepiej rozwijać już na wczesnym etapie rozwoju dziecka, na długo zanim samo po nie sięgnie. Czytajmy maluchowi
nawet wtedy, gdy wiemy, że nie do końca rozumie treść. – Już wówczas,
właśnie poprzez czytanie na głos, rozwijamy u dziecka wyobraźnię, intelekt i kompetencje językowe. Dzieci, którym się czyta i które następnie
same czytają regularnie, lepiej się rozwijają, a ich możliwości intelektualne się zwiększają. Udowodniono naukowo, że osoby regularnie czytające książki zdobywają więcej punktów w testach inteligencji niż te korzystające z wirtualnych źródeł wiedzy – zaznacza nasza ekspertka.
I wymienia kolejne zalety codziennego wspólnego czytania:
• t worzy więź emocjonalną rodzica z dzieckiem, daje poczucie bliskości i bezpieczeństwa;
• uspokaja, pozwala budować poczucie przewidywalności i przynależności do wspólnoty rodzinnej;
• wspomaga rozwój mowy poprzez przyswajanie intonacji i melodii
języka;
• wspiera umiejętność kojarzenia faktów, wnioskowania i zestawiania
przyczyny ze skutkiem;
• uczy, jak mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach wobec innych,
oswaja trudne tematy i emocje;
• dostarcza pozytywnych wzorców osobowych i wartości. ◆
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DORAŹNA POMOC
NA

kaszel

Już pierwsze pokasływanie
u malca wzbudza czujność
rodziców. I do razu wątpliwości:
to kaszel suchy czy mokry?
A może uczuleniowy?
Warto zadziałać, zanim
rozwinie się infekcja.

K

3

Co robić?

4

Jeżeli kaszel staje się mokry (produktywny), słyszysz, że maluch odkrztusza wydzielinę, która spływa z górnych dróg oddechowych lub gromadzi się niżej.
Co robić: inhalacje, warto podawać sporo płynów
i zastosować lek wykrztuśny lub rozrzedzający wydzielinę, np. syrop, przy czym bardzo ważne jest, by nie podawać go przed snem, bo może to prowadzić do nocnych
duszności. W razie wątpliwości o pomoc w doborze
odpowiedniego preparatu poproś farmaceutę.

2

Jeśli kaszel jest suchy (bezproduktywny), czyli
pojawia się seriami i nie towarzyszy mu odkrztuszanie wydzieliny, może oznaczać początek infekcji,
ale nie musi. Upewnij się, że przyczyną nie jest
podrażnienie ciałem obcym (maluch mógł połknąć
coś, co prowokuje odkrztuszanie), a także że nie ma
dodatkowych objawów (gorączka, łzawienie mogące
sugerować alergię).
Co robić: nebulizacje solą fizjologiczną, inhalacje
z użyciem niewielkiej ilości olejków eterycznych,
np. sosnowego), podawanie większej ilości płynów,
udrożnianie nosa (jeśli zaczyna pojawiać się katar),
syrop na kaszel suchy (podawaj go zgodnie z instrukcją, a więc o określonych porach i w odpowiedniej
do wagi dziecka dawce).

Kaszel będący objawem uczulenia to oczywiście
rezultat ekspozycji dziecka na alergen (kurz, sierść,
pyłki, grzyby, pleśnie, jedzenie). Często towarzyszą
mu łzawienie, katar, czasem wysypka – w zależności
od tego, co wywołało nadmierną reakcję obronną.
Co robić: Jeśli maluch jest pod opieką alergologa,
z pewnością wiesz, jakie kroki podjąć (macie ustalony
sposób leczenia). Jeśli dopiero podejrzewasz alergię,
zgłoś się do lekarza celem potwierdzenia lub wykluczenia przypuszczeń.

ZAWSZE JEŚLI:
• KASZEL – NIEZALEŻNIE
OD CHARAKTERU – UTRZYMUJE SIĘ
DŁUŻEJ NIŻ KILKA DNI;
• DOŁĄCZAJĄ DO NIEGO INNE OBJAWY,
ZWŁASZCZA GORĄCZKA, OSŁABIENIE,
DUSZNOŚCI, BIEGUNKA, WYMIOTY,
BÓL ŻOŁĄDKA – UMÓW SIĘ
NA WIZYTĘ U PEDIATRY.
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Na początek obserwuj. Po dwóch-trzech dniach
zorientujesz się, czy kaszel rozwija się, dołączają
do niego kolejne objawy, czy też mija, bo organizm
sam zwalczył początki zakażenia. Na tym etapie nie
staraj się hamować odruchu kaszlu, bo może
to zaciemnić obraz sytuacji.

WA Ż N E D L A C I E B I E !

aszel to znak, że coś podrażnia drogi oddechowe: krtań, tchawicę lub oskrzela. Dzieje się tak,
ponieważ w całym układzie oddechowym znajdują się receptory, które „namierzają” potencjalne
zagrożenie. Może nim być pył, kurz, inne zanieczyszczenie powietrza, ale także wydzielina, która pojawia
się, gdy zaczyna się infekcja.

s p o s ób na ...

DOSTAŁAŚ NIEOCZEKIWANE
ZAPROSZENIE NA WIECZÓR? A MOŻE
TUŻ PRZED WYJŚCIEM OKAZAŁO SIĘ,
ŻE TWARZ NIE WYGLĄDA
TAK PERFEKCYJNIE, JAK BYŚ CHCIAŁA?
SĄ NA TO SPOSOBY.

SZYBKI EFEKT
Czasem, mimo najszczerszych chęci i wcześniejszych
przygotowań, cera płata nam figla. Cienie pod oczami,
nierówności kolorytu, skóra pozbawiona blasku, wypryski, zaczerwienienia nie poprawiają nastroju, a wręcz
mogą go popsuć. Poza tym zrobienie makijażu na takiej
cerze „z niespodziankami” wymaga więcej zachodu,
a rezultat nie zawsze zadowala. Na szczęście, jest kilka
prostych trików, które można w awaryjnej sytuacji
zastosować, by choć w części zniwelować defekty.

FOTO: ADOBE STOCK

pod oczami. Sięgnij po kostkę lodu,
➊Opuchlizna
owiń ją w chusteczkę, przyłóż do skóry pod ocza-

mi, wykonaj delikatny masaż. Podziała jak szybki drenaż
limfy i pomoże w usunięciu nadmiaru wody spod oczu.
Masaż kostkami lodu możesz też wykonać na całą
twarz, jeśli po przebudzeniu masz wrażenie, że jest
obrzęknięta.
Cienie pod oczami. Wykorzystaj sprawdzone sposoby naszych babć: przyłóż na powieki wacik lub
gazik nasączony herbatą, ewentualnie naparem ze świetlika. Dobre rezultaty rozjaśniające daje też położenie
pod i na oczy plasterków świeżego ogórka.
Zaczerwieniona cera. Przemyj twarz zimną wodą,
następnie zastosuj maseczkę-okład z siemienia lnia-

➋
➌

wow!

nego: 2 łyżki ziaren zalej 1,5 szklanki wody, zagotuj,
poczekaj, aż masa zgęstnieje, ostygnie. Nałóż papkę
na twarz, po kwadransie dokładnie zmyj. Jeśli masz
w łazience lub możesz kupić w pobliskiej aptece – sięgnij
po gotową maseczkę o właściwościach kojących: z algami, wyciągiem z kasztanowca, granatu lub witaminą C.
Skóra pozbawiona blasku, poszarzała. Zrób domową maseczkę: wymieszaj pół kubeczka jogurtu
naturalnego z sokiem z połowy cytryny i odrobiną miodu i nałóż na twarz na kwadrans. Następnie dokładnie
spłucz, osusz twarz i nałóż krem nawilżający lub kojący.
Świetnie działają też drogeryjne lub apteczne maseczki
typu last minute (przed wielkim wyjściem), np. z witaminą C, niacynamidem, kwasem hialuronowym, kwasami
owocowymi, złotem, śluzem ślimaka albo na bazie glinki
z minerałami – działają ekspresowo, bo zawierają skoncentrowane składniki.
Wypryski, wykwity. Jeśli zdarzały się wcześniej,
być może masz pod ręką specjalne antyseptyczne
plasterki na awaryjne sytuacje. Jeśli nie – skocz do apteki
po olejek herbaciany – już kropla wystarczy, by szybko
ukoić i lekko wysuszyć zmianę na skórze. Skutecznie
działają też spreje z koloidalnym srebrem o działaniu
przeciwbakteryjnym (także dostępne w aptece).

➍

➎
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bą d ź my w for m ie
PÓŁ GODZINY DLA ZDROWIA

Codziennie doznają wielu
obciążeń. Długotrwałe
siedzenie ma na nie
podobnie negatywny wpływ,
jak nadmierny wysiłek,
na przykład gdy po czasie
bierności sforsujesz się
intensywnym marszem czy
biegiem. Do tego dochodzą
zmiany zwyrodnieniowe
w przypadku bioder
i dolegliwości
ginekologiczno-urologiczne
w przypadku miednicy.
Zadbaj o siebie, zanim
poczujesz ból.

wać. Domowa profilaktyka jest nieskomplikowana, wystarczy
regularnie ćwiczyć, żeby nie doprowadzić do zmian, które będą
wymagały interwencji fizjoterapeuty czy chirurga.
Co zatem możesz zrobić we własnym zakresie? Po pierwsze,
ruszaj się. Jeśli masz pracę siedzącą, rób sobie przerwy na krótką gimnastykę (skłony, uginanie nóg w kolanach, marsz w miejscu, „mostek”). Biodra i miednica lubią: nieforsowną jazdę na
rowerze, marsz, pływanie, rekreacyjny aerobik. Wszystkie te dyscypliny działają wzmacniająco nie tylko na same kości i stawy, lecz
także na otaczające je mięśnie, w tym przykręgosłupowe, brzucha,
nóg i pośladków, co wpływa na ogólną sprawność całego układu
kostno-szkieletowego. Po drugie, zadbaj o dietę bogatą w wapń,
minerały, witaminy, antyoksydanty, chude białko, by nie osłabiać
struktury kości. Korzystnie działają suplementy bogate w kolagen,
witaminę D3 i K2, wapń, krzem, fosfor. Po trzecie, staraj się utrzymać prawidłową wagę ciała. Każdy nadprogramowy kilogram
to wysiłek dla kości i stawów, który prowadzi do przeciążeń.
Oto propozycje ćwiczeń na biodra i miednicę. Pamiętaj o równomiernym, spokojnym oddychaniu.

1. W POZYCJI LEŻĄCEJ:

•U
 łóż się na podłodze lub łóżku o twardym materacu. Nogi proste. Odchylaj palce obu stóp na zewnątrz i wracaj do pozycji
wyjściowej. Powtórz kilka razy.
• W tej samej pozycji wyjściowej zegnij jedną nogę w kolanie.
Stopę drugiej najpierw oprzyj na zgiętym kolanie, a następnie
staraj się przyciągać nogę do klatki piersiowej. Powtórz kilka
razy na obie nogi.
•L
 eżąc prosto na plecach, ręce wzdłuż ciała, zrób mostek – tułów
i biodra powinny być w linii prostej. wytrzymaj chwilkę, opuść
biodra. Powtórz kilka razy.
• W tej samej pozycji zegnij nogi w kolanach pod kątem prostym.
Rozchylaj kolana na zewnątrz i ponownie je łącz. Wykonaj kilka serii.
• W pozycji na brzuchu – zginaj na zmianę obie nogi, próbując
dotknąć stopą pośladka. Przytrzymaj chwilę, odpocznij i zmień
nogę.

/ TEKST Izabela Żak


BIODRA I MIEDNICA
biodrach przypominasz sobie zazwyczaj dopiero
wówczas, gdy zaczynają szwankować, czyli nie chodzą jak dobrze naoliwione mechanizmy. Jeżeli jedno zaczyna działać gorzej, na przykład pobolewa
lub masz wrażenie jego tarcia, zwykle instynktownie przerzucasz ciężar na drugą stronę ciała. Zaczynasz mniej naturalnie chodzić, zaburza się równowaga całego ciała, mięśnie
pracują inaczej, co sprawia, że w szybkim czasie dolegliwości
tylko się nasilają.
Co się tyczy miednicy, o tym, jakie funkcje pełni, a nawet
gdzie dokładnie jest zlokalizowana, większość z nas wie niewiele, a najczęściej nic. Tymczasem jest to bardzo ważny ele-

ment łączący kręgosłup z kończynami dolnymi, w którego
obrębie zlokalizowanych jest wiele narządów, w tym układu moczowego, pokarmowego czy rozrodczego. Warto wspomnieć, że w przypadku miednicy ważne jest również wzmacnianie mięśni jej dna, co ma bezpośredni wpływ m.in.
na funkcje seksualne czy przeciwdziałanie problemom z nietrzymaniem moczu (więcej na ten temat – na s. 24-25).

ZACZNIJ SIĘ RUSZAĆ

Zarówno biodra, jak i miednica jako części układu kostno-stawowego, każdego dnia mają do spełnienia istotne zadania i naprawdę warto o nie zadbać, zanim zaczną się zuży-

34 / GRUDZIEŃ/STYCZEŃ/LUTY 2021-2022

FOTO: ADOBE STOCK, MATERIAŁY PRASOWE
FOTO: ADOBE STOCK

O

W FORMIE

2. W POZYCJI STOJĄCEJ:

•U
 staw stopy na szerokość bioder. Wykonaj kilka krążeń biodrami w lewą i prawą stronę. Powtórz w lekkim przysiadzie.
• Stojąc jednym bokiem wzdłuż ściany, oprzyj się o nią ręką,
po czym zewnętrzną nogę zegnij tak, żeby stopą dotknąć pośladka. Przytrzymaj chwilę i zmień stronę.

3. W POZYCJI KLĘCZNEJ:

• W klęku podpartym wykonaj „koci grzbiet”. Zatrzymaj się w tej
pozycji na chwilę. Powtórz kilka razy.
•W
 klęku podpartym wykonaj odwodzenie zgiętej nogi na zewnątrz.
Przytrzymaj chwilę (możesz też wykonać potrójny ruch pulsacyjny), opuść nogę. Powtórz na drugą stronę.
• Uklęknij na jedno kolano, druga noga oparta na stopie pod kątem
prostym. Ręce na biodrach. Wypnij biodra do przodu, pozostań
w tej pozycji chwilkę. Zmień nogę. Powtórz kilka razy. ◆
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Każdy

Nadchodzący czas zabaw
to dobra okazja, żeby zadbać
o siebie. Zafunduj sobie
pielęgnacyjną rutynę:
poprawisz nie tylko wygląd,
lecz także samopoczucie.
Czas, który poświęcisz sobie,
sprawi, że jeszcze lepiej
poczujesz się w swoim ciele.

• Dwa razy w tygodniu zrób peeling. Dobrym rozwiązaniem jest np. gommage
albo enzymatyczny. Chodzi o to, żeby uzyskać delikatny efekt dermabrazji,
ale bez pobudzania skóry do intensywnego złuszczania.
• Co wieczór pod krem na noc lub zamiast niego użyj serum, np. z witaminą C,
kwasem hialuronowym, retinolem. Nie zapomnij o okolicach oczu – sięgnij
po płatki ze śluzem ślimaka, ampułki albo bogaty krem nawilżający.

z nas ma w sobie
coś wyjątkowego.
Znajdź atut w swoim
wyglądzie i go
podkreśl.

TYDZIEŃ PRZED IMPREZĄ

CIAŁO
• Umów się do fryzjera na odświeżenie koloru lub zrób domowe farbowanie.
Jeśli masz ochotę na większą zmianę, zdecydowanie zdaj się na specjalistę.
Nawet symboliczna korekcja fryzury sprawi, że włosy będą się układały lepiej.
• Kontynuuj pielęgnację z poprzedniego tygodnia: nawilżanie, peeling, masaże,
aplikację kosmetyku brązującego.
• 2-3 razy w tygodniu zrób sobie kąpiel z użyciem kuli do kąpieli z odżywczymi
składnikami lub olejku, np. monoi, kokosowego.
• Jeśli korzystasz z depilatora, 2.-3. dnia przed imprezą zrób zabieg. Jeśli używasz maszynki, nie zapomnij o odpowiednim nawilżeniu skóry przed depilacją, a po niej zastosuj łagodzący balsam lub żel, np. z aloesem.
• Postaw na intensywną pielęgnację dłoni i stóp. Wybierz kuracje na bazie mocznika, z dodatkiem naturalnych olejów, jedwabiu, protein kaszmiru, masła shea.
TWARZ
• Najpóźniej 7 dni przed planowanym wyjściem umów się do kosmetyczki
na zabieg mikrodermabrazji lub peelingu kawitacyjnego. Jeśli nie chcesz lub
nie możesz skorzystać z usług gabinetowych, 2-3 dni przed imprezą wykonaj
domowy peeling.
• Zrób remanent kosmetyczki pod kątem makijażu. Przeterminowane cienie czy
tusz do rzęs mogą wywołać infekcje bakteryjne, a do tego ich trwałość jest wątpliwa. Koniecznie wymień je na nowe. Kup sobie coś z dodatkiem brokatu
– poprawi ci to nastrój.
• Zrezygnuj z wszelkich eksperymentów kosmetycznych, takich jak maseczki
lub peelingi z kwasami czy retinolem o dużym stężeniu. To nie jest właściwy
moment na testowanie nowinek.

/ TEKST Amelia Góralczyk



eśli na sylwestra i później, w karnawale chcesz błyszczeć,
zrób sobie pielęgnacyjny harmonogram. Taka ustalona
procedura nie tylko stopniowo przygotuje cię do „wielkiego wyjścia” (o ile takie masz w planach), lecz przede
wszystkim sprawi, że codziennie zrobisz dla siebie coś
przyjemnego. I uwaga! Nie musisz czekać na wielki bal, wystarczy najzwyklejsze spotkanie w gronie znajomych, by ubrać się
odświętnie, umalować i uczesać. To naprawdę poprawia nastrój.
A przy okazji daje możliwość wyeksponowania atutów urody
i cieszenia się czasem spędzonym w miłej atmosferze.

DWA TYGODNIE PRZED IMPREZĄ

CIAŁO
• Wprowadź nawyk codziennego złuszczania ciała. Możesz też
sięgnąć po specjalne rękawice do masażu pod lub przed prysznicem, ewentualnie szczotki do szczotkowania ciała na sucho.

Poprawisz ukrwienie, przepływ limfy, dotlenisz skórę, ujędrnisz ją, pozbędziesz się cellulitu, wyrównasz koloryt.
• Codziennie po porannym prysznicu wmasowuj w ciało ujędrniający balsam lub olejek. Ważne, żebyś robiła masaż systematycznie – to naprawdę działa.
• Co wieczór nanieś na całe ciało kosmetyk brązujący – może to
być pianka, olejek, balsam, mgiełka – wybierz taki, który jest
najbardziej przyjazny w aplikacji.
• Nie później niż 14 dni przed imprezą zrób peeling stóp za pomocą złuszczających skarpetek.
TWARZ
• Po porannym oczyszczeniu cery, wklep krem odpowiedni
do rodzaju i wieku skóry. Postaw na mocno odżywczy, nawilżający, dotleniający, energetyzujący, koniecznie z filtrem UV.
• Dwa razy w tygodniu nałóż regenerującą lub rewitalizującą
maseczkę. Bardzo dobre rezultaty dają takie w płachcie.
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Gotowa
NA KARNAWAŁ

W DNIU IMPREZY

CIAŁO
• Poranek w dniu imprezy to dobra pora na depilację maszynką. Zabieg poprzedź
peelingiem, a zakończ wklepaniem balsamu.
• Zamiast kosmetyku brązującego dziś sięgnij po balsam czy mgiełkę z połyskującymi drobinkami – dzięki temu skóra, zwłaszcza nóg, ramion czy dekoltu, będzie się prezentowała zjawiskowo.
• Rano zrób manikiur (samodzielnie lub zawczasu umów się do manikiurzystki). Modne w tym sezonie jest zwłaszcza złoto, także w lustrzanej wersji, róż,
fiolet, brokat, ale także wszelkie zdobienia.
• Godzinę przed wyjściem – po wykonaniu makijażu – ułóż włosy, tak jak zaplanowałaś. Nie porywaj się tego dnia na odtwarzanie stylizacji gwiazd, postaw
na już sprawdzone rozwiązania.
TWARZ
• Zadbaj o relaks i sen. Na wypoczętej twarzy każdy makijaż będzie się prezentował efektownie, a ty nie będziesz musiała stosować sztuczek, by zamaskować
oznaki zmęczenia. Jeśli jednak nie uda się uzyskać zadowalającego rezultatu,
skorzystaj z ratunku w postaci maseczki w płachcie, najlepiej nawilżającej,
dzięki temu ekspresowo dostarczysz skórze potrzebnych jej składników.
• Zanim zrobisz makijaż, użyj nawilżającego kremu, a następnie napinającego
serum, a następnie utrwalającej bazy pod makijaż. Nawet jeśli na co dzień ich
nie stosujesz, pod wieczorny make-up nadadzą się idealnie – cera będzie ujednolicona, łatwiej rozprowadzisz kosmetyki, a do tego zwiększysz ich trwałość.
Po zrobieniu makijażu spryskaj twarz utrwalającą mgiełką. ◆
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a le ja s ł aw y

JESTEM

NA KOLEJNYM ETAPIE
We wrześniu świętowała 50. urodziny. Ten dzień spędziła z przyjaciółkami, które przygotowały
dla niej niespodziankę. Mogła na nie liczyć w najtrudniejszych okresach swojego życia:
gdy miała problemy z pracą i gdy walczyła o rozwód.

U

/ TEKST Katarzyna Janicka

rodziła się w Szczecinie. „Pierwsze trzy lata życia spędziłam w mieszkaniu w starej kamienicy przy ulicy
Rayskiego. Potem przeprowadziliśmy się na osiedle
przy ulicy 1 Maja, do bloku naprzeciwko Gontynki”
– wspomina. Zapytana o dzieciństwo, opowiadała
o biegach po „Wilczych Dołach” (tak nazywała teren za technikum mechaniczno-energetycznym, które obecnie jest częścią
zespołu szkół elektryczno-elektronicznych), Domu Kultury
„Korab”, zespole Gama, w którym tańczyła, i... czołgach, które
w grudniu 1981 r. jechały na stocznię i obudziły 10-letnią Agatkę
oraz jej starszą o trzy lata siostrę Magdę (dziś nauczycielkę języka polskiego w jednym ze szczecińskich liceów).

WSZYSTKIE DZIEWCZYNKI CHCIAŁY BYĆ JAK ONA

Planowała zostać kwiaciarką, kosmetyczką albo nauczycielką.
O aktorstwie nie marzyła. „Do siódmego roku życia w ogóle
nie zwracałam na siebie niczyjej uwagi, nikt mnie z tego czasu
nie pamięta. Szłam do sklepu z kartką, mówiłam »dzień dobry«
i dawałam kartkę. Gdy poszłam do pierwszej klasy, szybko się
zorientowałam, że jak tak dalej będzie, to zginę. Zaatakowałam życie i później nie byłam już taka niewidoczna” – wyznała w jednym z wywiadów.
Zupełnie inaczej małą Agatę Kuleszę zapamiętała Katarzyna
Nosowska. „Nasi ojcowie pływali na jednym statku. Jako córki
marynarzy spotkałyśmy się podczas odwiedzin. Miałyśmy wtedy po trzy latka. Agata odstrojona w falbaniastą suknię tańczyła, wirowała jak iskra. Moja mama powiedziała wtedy: »Zobaczysz Heniu, Henia to mama Agaty, ona będzie kiedyś artystką«”
– opowiadała. Zaprzyjaźniły się w Szkole Podstawowej nr 11.
„Agata była po prostu stworzona do tego, żeby w przyszłości
odnosić wielkie sukcesy. To było czytelne już na poziomie podstawówki. Agata była wyjątkowo silnie skrzącą się osobowością.
Wszyscy chłopcy startowali do jej serca, a wszystkie dziewczynki chciały być jak ona” – wspomina Nosowska.

DOBRA AKTORKA, ALE ZA SŁABE NAZWISKO

Studia w szkole teatralnej wymyśliła w drugiej klasie liceum.
„Miałam wtedy taką sympatię, chłopaka, który był przez pół
roku studentem szkoły teatralnej. Wyrzucili go z niej, ale poczułam, że to jest osiągalne, to znaczy, że można się do tej szkoły

~

dostać” – przyznała Kulesza. Postanowiła, że będzie studiowała w PWST (dzisiejszej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza) w Warszawie: „Przyjaciele dziwili się tej
decyzji, opowiadali, że nie mam znajomości, że przecież mnie
tam nie przyjmą, jeśli nie zapłacę. Poszłam mimo wszystko”.
O jedno miejsce na Wydziale Aktorskim starało się wtedy
25 osób. Dostała się za pierwszym razem. Gdy zobaczyła swoje nazwisko na liście przyjętych, rozpłakała się.
Na egzaminy wstępne wchodziła po Małgorzacie Kożuchowskiej, zaprzyjaźniły się, przez pięć lat studiów razem
wynajmowały stancję, razem się uczyły i razem imprezowały. Ich przyjaźń trwa do dzisiaj. Po studiach długo czekała
na docenienie. Gdy Małgorzata Kożuchowska podbijała duży
ekran w „Kilerze”, Kulesza grywała mniejsze role, czasem epizody. Pewniej w zawodzie i życiu poczuła się po trzydziestce.
Zaczęła dostawać duże role. Dusia Adamska w „Pensjonacie
pod Różą”, Edyta Swoboda w „Heli w opałach”, Anka Małecka w „Fundacji” – filmie wyreżyserowanym przez Filipa Bajona, który od jakiegoś producenta usłyszał: „Kulesza to dobra
aktorka, ale za słabe nazwisko”.
Sytuację zmienił „Taniec z gwiazdami”. Ze Stefano Terrazzino
wywalczyła Kryształową Kulę. Wygrała porsche i… przekazała samochód na cel charytatywny. Jej przyjaciółka Agnieszka Suchora wspominała: „Dwa czy trzy odcinki przed końcem
zadzwoniła do mnie: »Wiesz co? Gdybym wygrała, to oddam
ten samochód«. A jeździła wtedy najbardziej obciachowym
samochodem świata! Renault kangoo. Takim półdostawczym,
jakimś zielonym. To jest właśnie wspaniałe w Agacie. Nie
chciała porsche, to mogła je sprzedać i dołożyć sobie do kredytu. Ale nie. Wygrała, to mówię: »Agata, ja cię proszę! Przejedź się tym chociaż raz!«. A ona: »No, dobra, raz«. I przejechała się. A pod domem dalej stało kangoo”.
Trzy lata później, w 2011 r., nastąpił prawdziwy przełom
w karierze Agaty Kuleszy. Na ekrany polskich kin weszły filmy „Sala samobójców” i „Róża”. W obu aktorka zachwyciła.
Bogusław Linda żartobliwie stwierdził: „Kulesza zagra wszystko, nawet Dorocińskiego”. Posypały się nagrody i nowe propozycje, m.in. rola prokurator Wandy Gruz w „Idzie”. Sukces
filmu Pawła Pawlikowskiego (Oscar i BAFTA dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego) sprawił, że o Kuleszy usłyszał →
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„To mało przyjemna
sytuacja, kiedy wchodzi
się na plan, jest się
ubranym w uniform
więzienny i od tego
momentu wszyscy mnie
wyzywają, wszyscy
na mnie polują,
wszyscy chcą mi zrobić
krzywdę” – tak Agata
Kulesza opowiadała
o swojej pracy nad
serialem „Skazana”.

a le ja s ł aw y

s p o s ób na ...

cały świat. Spekulacje o wyjeździe do USA ucięła: „Mam w Polsce ugruntowaną pozycję. Nie mówię płynnie po angielsku,
więc się nie łudzę. Kariery w Hollywood nie zrobię”. Dziś jest
jedną z najpopularniejszych i najwyżej cenionych aktorek.
Nadal gra w serialach i zdarza się jej słyszeć, że nie powinna.
Zapytana, dlaczego to robi, odpowiedziała: „Każdy musi uprawiać swój zawód. Mój jest również rzemiosłem. Cudownie,
że czasem zdarzają się wyzwania artystyczne. Ale nie będę siedzieć w domu, klepać biedy i czekać na propozycje, które może
nigdy nie przyjdą. Czasem robię coś dla pieniędzy i jest OK”.

…M OJE CÓ RK I KROWY
Rola despotycznej gwiazdy przy
niosła
BURZLIWY KONIEC PARTNERSKIEGO MAŁŻEŃSTWA Kule
szy nagrodę dla najlepszej akto
rki
W 1996 r. Agata Kulesza poznała operatora Marcina Figurskie- zagr
anicznej na festiwalu Golden
Rooster
go. Rok później na świat przyszła ich córka Marianna. Ślub
and Hundred Flowers w... Chin
ach.
wzięli 10 lat po pierwszej randce. Rodzina zamieszkała na war-

URAZY ZDARZAJĄ SIĘ CZĘSTO, A STŁUCZENIA BYWAJĄ
SZCZEGÓLNIE DOTKLIWE. DZIAŁAJ OD RAZU,
ŻEBY OGRANICZYĆ BÓL I PRZYSPIESZYĆ GOJENIE.

Agata Kulesza o…
… PRZYJACIOŁACH:
Są po to, by pobyć razem bez napinania się. Dbam o nich,
bo są ważni w moim życiu. Dzięki nim przetrwałam trudny
czas rozwodu.
...CÓRCE:
Marianna ma duży dystans do mojego zawodu i nie chce zostać
aktorką. Wie, że niezależnie od tego, co się zdarzy, zawsze
będę przy niej.
...INTERNECIE:
Ostatnio wymyśliłam świetne rozwiązanie. Hejtujące
komentarze powinny być płatne. Wpisy obrażające
drugiego człowieka – 10 zł za jeden.
...EMOCJACH:
Emocjonalnie jestem „schowana”, pod kontrolą. Nie złoszczę się
jawnie. Gdy jestem wściekła, ciemnieją mi tylko oczy
i coś mi się dzieje przy żuchwie. Ale nie wybucham.
...PREZENTACH:
Rzeczy materialne specjalnie mnie nie kręcą.

FOTO: FOTO: MATERIAŁY PRASOWE (5), ADOBE STOCK (2)

szawskim Ursynowie. „W domu jestem normalną Agatą i matką, na którą krzyczą, że znów nabałaganiła albo czegoś nie zrobiła, bo znów poszła czytać. Mogę mieć bałagan w kuchni
i zatapiać się w lekturze, bo nauczyłam się celebrować małe przyjemności” – opowiadała aktorka w wywiadach. Męża chwaliła: „Nie głaszcze po głowie i nie mówi: »Moja biedna Agatka«,
tylko: »Dziewczyno, nie masz się czym przejmować. To przecież duperela«. I na ogół ma rację”. Podkreślała, że są partnerskim małżeństwem: „Jesteśmy ze sobą dlatego, że chcemy, a nie
że musimy. Mamy naszą ogromną wspólną przestrzeń, ale każdy z nas ma też swoją. Marcin lubi pływać samotnie łodzią
po Wiśle i nie musi mi opowiadać, gdzie jest każdego dnia”.
Zapewniała: „Rodzina pozwala mi na miękkie lądowanie. Role
mogą mnie nadwątlić, ale rodzina przywraca mi zawsze pion”.
W listopadzie 2018 r. tabloidy poinformowały o kryzysie w małżeństwie Agaty Kuleszy, do którego miały doprowadzić pracoholizm aktorki i zazdrość męża o popularność żony. Cztery miesiące później plotkarskie media odkryły, że Kulesza wystąpiła
o rozwód i złożyła pozew z orzeczeniem o winie Figurskiego.
Pojawiły się sugestie przemocy domowej i psychicznego znęcania się nad aktorką. Podobno po jednej z awantur Kulesza poprosiła o wszczęcie procedury Niebieskiej Karty.
Marcin Figurski również złożył pozew, w którym twierdził,
że to on jest ofiarą, bo „pani Kulesza”, jak zaczął nazywać żonę,
dopuściła się wobec niego przemocy domowej i molestowania
moralnego. Rozwód oficjalnie ogłoszono w październiku 2020 r.,
a już w następnym miesiącu plotkarskie media doniosły, że Figurski
zaręczył się i zamieszkał z narzeczoną w… mieszkaniu na
Ursynowie.
Agata Kulesza nie komentowała medialnych doniesień. Po raz
pierwszy o swoich trudnych doświadczeniach opowiedziała
w wywiadzie dla magazynu „Twój Styl” (marzec 2021 r.). Nie
ukrywała, że bardzo pomogli jej przyjaciele. W tym trudnym
okresie wiele się o sobie dowiedziała. Czego? „Że jestem zaskakująco cierpliwa. I że potrafię odpuścić, słuchać siebie i iść
z tym. Może dzięki temu udało mi się wyjść przez ostatnie trudne doświadczenia z twarzą. Rozwinęłam się jako człowiek.
Jestem na kolejnym etapie” – podkreśliła Agata Kulesza. Nie
zamyka się na nową miłość. „Gdybym szukała drugiej osoby,
chciałabym od niej czegoś innego niż wtedy, gdy byłam na etapie wicia gniazda. Swoje już zbudowałam, wypuściłam pisklaka, lata sam” – wyznała. Jej córka Marianna kończy studia
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW i ma już plan
na swoją przyszłość. Razem z kolegą z roku myśli o założeniu
kliniki dla zwierząt. ◆

…STŁUCZENIE

…25 LAT NIEWINN OŚC I
Wahała się, czy przyjąć rolę Teresy
Klemańskiej. Przekonał ją reżyser
Jan Holoubek, za co potem mu
dziękowała, m.in. odbierając Orła
dla najlepszej aktorki.

5

Poza tym, że stłuczenie boli, towarzyszą mu często
obrzęk i widoczny podskórny wylew krwi. Możesz
też odczuwać większą tkliwość w miejscu urazu,
podwyższoną temperaturę. Upewnij się, że nie
doszło do uszkodzenia mięśnia, ścięgien lub kości.
Jeśli jednak jest to tylko stłuczenie, możesz sobie
dość szybko pomóc.

Inną opcją są maści, które nie tylko łagodzą
obrzęki, lecz także przyspieszają gojenie się
skóry, ponieważ poza substancjami czynnymi,
np. polisiarczanem mukopolisacharydowym,
mentolem, mentolem, wyciągiem z arniki górskiej
czy ekstraktem z kasztanowca, zawierają także
składniki pielęgnująco-nawilżające.

Zawsze dobrze działa zimny okład – sięgnij
po kostki lodu albo apteczny kompres, który
schładzasz najpierw w zamrażalniku. Podobne
działanie mają chłodzące żele lub spraye – możesz
je kupić w aptece.

Sprawdzonym składnikiem działającym przeciwzapalnie i ściągająco jest borowina lecznicza. W aptekach znajdziesz ją w postaci plastrów, gotowych kuracji albo czystej borowiny
do zmieszania z wodą.

1

2

6

Skuteczne w przypadku obrzęku są kompresy
z mieszaniny wody i octu (w proporcjach 1:1),
lekko podgrzanych. Nasączoną takim roztworem gazę lub czystą ściereczkę przyłóż do obolałego miejsca.

3

Warto przygotować też roztwór z wody i sody
oczyszczonej (łyżka sody na szklankę ciepłej
wody). Taka mieszanka działa antyseptycznie,
„wyciąga” opuchliznę, przyspiesza gojenie, przynosi
ulgę w bólu, zmniejsza zaczerwienienie.

4
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Zastosuj żel przeciwbólowy, przeciwobrzękowy lub specjalny na stłuczenie. Powinien
zawierać składniki przeciwzapalne, gojące,
chłodzące. Może mieć w składzie różne substancje
czynne, jak octanowinian glinu, diklofenak, ibuprofen, wyciąg z żywokostu, heparynę. Ewentualnie
sięgnij po plaster leczniczy na siniaki i stłuczenia.
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Dużo możemy zrobić sami. Przede wszystkim trzeba przestać ignorować
problem i potrzeby drugiej strony, ponieważ to właśnie niespełnianie potrzeb
jest źródłem kryzysu. A kiedy mówię o potrzebach, nie mam na myśli tych
domniemanych, lecz te wprost wypowiedziane przez partnera. Jeśli odpowiemy na te potrzeby, jest bardzo mało prawdopodobne, żeby nie udało się
kryzysu przezwyciężyć.
Inną rzeczą, którą warto zrobić, jest przegadanie sytuacji w gronie życzliwych osób. To się nazywa fachowo normalizowanie problemu, a chodzi
po prostu o to, że wypowiedzenie na głos, co nas trapi, sprawia, że zyskujemy nową perspektywę, a także wsparcie i podpowiedzi rozwiązań.

POKONAĆ KRY Z YS

Warunkiem koniecznym, żeby udało się pokonać
impas, jest chęć. Jeśli tej chęci nie ma, trzeba sobie
odpowiedzieć na pytanie, czy warto z tą osobą być.

W ZWIĄZKU

Warto poczytać o relacjach, kryzysach w relacji, pogłębić swoją wiedzę psychologiczną. Można też wprowadzić nowy dobry nawyk – na przykład godzinę w tygodniu dla związku. Już sama regularność wspólnie spędzanego czasu, nawet jeśli jest to wyjście na spacer czy kawę – daje bardzo dużo. I nawet
jeżeli na początku jest sztucznie i drętwo.

Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Czekanie z założonymi
rękami, aż kryzys w związku sam minie, nie pomaga
– mówi Jakub Zając, psychoterapeuta.

A co jeśli nasz partner uważa, że wszystko jest w porządku i nie ma czego
naprawiać?
Warunkiem koniecznym, żeby udało się pokonać impas, jest chęć obu stron.
Jeśli pomimo naszych starań, pokazywania naszej perspektywy i potrzeb chęć
do pracy nad związkiem u drugiej osoby się nie pojawia, warto sobie odpowiedzieć na pytanie „czy chcę z tą osobą dalej iść przez życie?”. Bo nawet jeżeli
– patrząc z perspektywy tej drugiej strony – wszystko gra, minimum, jakie
powinna nam zaoferować, to próba zrozumienia naszego punktu widzenia,
a jeszcze lepiej gotowość do małych prób zmian. Jeżeli nie jest w stanie wykonać tego wysiłku, warto życzliwie acz stanowczo postawić ultimatum.

/ ROZMAWIAŁA Alicja Kamińska

Jakub Zając
Psychoterapeuta pracujący w nurcie
Gestalt. Przyjmuje pacjentów
w przychodni NZOZ Dialog w Warszawie

Jakie są oczywiste sygnały, że w związku nie dzieje się dobrze?
Myślę, że takim dość ewidentnym symptomem jest sytuacja, kiedy rzeczy, które dotychczas robiliśmy wspólnie, na przykład
wyjazdy wakacyjne, codzienne posiłki, weekendowe spacery,
zaczynamy robić osobno. Kiedy nie odpoczywamy razem. Gdy
nie mamy chęci spędzania w swoim towarzystwie czasu, ale
także gdy nie układa się w sypialni, gdy zanika komunikacja
– mniej rozmawiamy, lub kiedy staje się ona agresywna – to są
oczywiste sygnały alarmowe. Dużo można wywnioskować ze
spostrzeżeń i obserwacji bliskich nam osób – przyjaciół, rodziny
– które widząc nasz związek z zewnątrz, dość szybko i trafnie
diagnozują zachodzące w nim niekorzystne zmiany. Warto ich
pytać, czy coś niepokojącego zauważają.
Kiedy należy zacząć poważnie się niepokoić?
Jeżeli taka sytuacja trwa dwa miesiące i dłużej. I od razu powiem,
że byłbym czujny, gdy na nasze komunikaty, że coś dzieje się
nie tak, partner odpowiada, że jest zmęczony, przepracowany.
To nie jest wytłumaczenie. Powiem więcej, zdecydowanie częściej elementem wypalenia w pracy jest wypalenie w związku
niż odwrotnie. Uciekamy w pracę, gdy w domu się nie układa.
Raczej nie pozwalamy się pochłonąć obowiązkom zawodowym, kiedy w życiu osobistym wszystko jest super. Dlatego

zawsze najważniejsza jest otwarta rozmowa, szczerość, nazywanie swoich potrzeb oraz oczekiwań.
Czekanie, aż wszystko samo wróci do normy, nie jest dobrym
pomysłem?
Zdecydowanie trudniej jest związek leczyć, niż zapobiegać
problemom. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Czekanie z założonymi rękami nie pomaga.
Ale dlaczego w ogóle wchodzimy w kryzys? Czy uczucia
– jak ostatnio ktoś mnie spytał – mogą się wypalić?
Same się nie wypalają, to my je wypalamy, najczęściej po prostu o nie nie dbając. To zupełnie naturalne, i uwarunkowane
biologicznie, że emocje ewoluują. Są jednak trzy parametry
– by posłużyć się koncepcją Roberta Sternberga – których w związku nie może zabraknąć: namiętność, intymność i zaangażowanie. Oczywiście, proporcje tych czynników zmieniają się, jednak żaden z nich nie powinien całkowicie zniknąć.
Co może temu znikaniu sprzyjać?
Brak czasu dla siebie, dla związku w ogóle. Proza życia, a więc
problemy materialne. Dzieci – w tym sensie, że ich wychowanie to duża odpowiedzialność, wymagająca znacznego zaangażowania czasu i energii, zwłaszcza ze strony kobiet. Niekiedy
mówimy, że dzieci to element spajający związek, ale nie zgadzam
się, że to może być jedyny fundament związku. Zwłaszcza,
że w zdrowej rodzinie dzieci kiedyś wyfruwają z gniazda.
Jak zatem podejść do kryzysu? Próbować go opanować
na własną rękę? Szukać wsparcia specjalisty?
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NASZ EKSPERT

A kiedy należy się poddać, przyznać, że to koniec?
Przede wszystkim nie decydujmy zbyt szybko. Nieprzemyślane, impulsywne
rozstanie grozi tym, że w kolejnych relacjach będziemy powielać te same schematy. Kryzys w związku jest też w dużej mierze przejawem nierozwiązanych
indywidualnych problemów i schematów osobowościowych osób go tworzących, dlatego zachęcam, by w sytuacji gdy partner nie chce współpracować,
zająć się po prostu sobą. To może pośrednio zmienić dynamikę związku.
A kiedy trzeba uznać, że to koniec? Chyba wtedy, gdy jedna ze stron nie
chce dalej próbować. Albo gdy pojawiają się motywy konkurencyjne – osoby trzecie. Choć zdrada i romans mogą też być dla związku otrzeźwiające
i ożywcze. Nie demonizowałbym ich.
Kto częściej decyduje się na zakończenie relacji – kobiety czy mężczyźni?
Statystycznie 60-70 procent pozwów rozwodowych składają kobiety, jednak to chyba mężczyźni częściej uruchamiają cały proces, który do tej decyzji prowadzi. Właśnie poprzez ignorowanie potrzeb partnerek. Inna sprawa, że dziś bycie rozwódką nie jest już żadnym odium, kobiety dobrze sobie
radzą, również wtedy gdy zostają same z dziećmi.
Czy mimo wszystko możemy zakończyć naszą rozmowę optymistycznie?
Jak najbardziej. Choć większość par przechodzi kryzys, bardzo wielu udaje się
go przezwyciężyć. Szczerość i rozmowa to najlepszy sposób na to, by utrzymać
związek w formie. Jeśli będziemy dbali o relację od początku, świadomie i systematycznie, ogromny kryzys nam nie grozi. Jeśli się jednak pojawi, walczmy
i nie poddawajmy się za szybko. ◆
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REKLAMA

pięk ny u my s ł

REKLAMA

bud ż et p o d kont rol ą

Czy czujesz się doceniana w pracy?
A czy to przekłada się na twoje
zarobki? No właśnie... Może czas
pomyśleć o podwyżce? Wbrew
pozorom rozmowa z szefem nie musi
być trudna ani bardzo stresująca.
Kluczem jest dobre przygotowanie.

DOCENIENIE SIEBIE TO NIE PYSZAŁKOWATOŚĆ

Zastanów się, jak wycenisz swoją pracę i czas – w wersji minimalnej
i wymarzonej. Przyjrzyj się swoim osiągnięciom w obecnej pracy,
wypisz swoje sukcesy, wprowadzone przez ciebie udogodnienia i zmiany, kompetencje, które podniosłaś i zdobyte nowe umiejętności
– wszystko to, dzięki czemu firma może się rozwijać. Spisz je sobie
w liczbach i konkretach na kartce i przećwicz ich prezentację. Nie
obawiaj się pyszałkowatości, jeśli realistycznie oceniasz swoją pracę
(ani za wysoko, ani za nisko), to nikt tego tak nie powinien odebrać.
Skromność jest cnotą, ale praca jest (zazwyczaj) wysiłkiem zespołowym, więc chowając się po kątach – podczas gdy masz osiągnięcia
– wiele nie zwojujesz. Lepiej doceniać samą siebie, niż fałszywie skromnie wypierać się swoich sukcesów, nawet tych niewielkich.
Policz dokładnie, również w procentach od obecnej pensji, jaką
kwotę chcesz zarabiać – także w wersji bardziej wymarzonej. Zastosuj zasadę własnej satysfakcji, bez oglądania się na to, czy ktoś taką
podwyżkę uznałby za nierealną. Uwzględnij też, jak tego typu praca
jest wyceniana w twoim mieście, w podobnych firmach. Tego typu
informacje znajdziesz w Internecie, możesz też zasięgnąć języka wśród
znajomych. Innym źródłem tej wiedzy są własne rozmowy o pracę
(ale o tym dalej).
Twoja nowa, wyższa pensja nie jest tylko docenieniem tego, co do
tej pory zrobiłaś – ale jest pewnym kredytem zaufania na przyszłość.
Zastanów się więc, czy możesz zrobić coś ponad to, co robisz? Coś
rozwinąć albo poprawić? Taka proaktywna, czyli odpowiedzialna
i aktywna, postawa na pewno zostanie doceniona, a szef poczuje,
że rozmawia z osobą, która myśli też o dobru firmy.

/ TEKST Edyta Ratajczak



Rozmowa
o podwyżce?

MIEJ ALTERNATYWNY SCENARIUSZ

W

brew pozorom timing to nie tylko określenie mające zastosowanie w sporcie. Wyczucie czasu jest
chyba pierwszą rzeczą, którą powinnaś wziąć pod
uwagę, gdy zamierzasz starać się o podwyżkę. Jako
pracownik na pewno orientujesz się, w jakiej sytuacji jest firma
– czy finanse mają się dobrze, czy są jakieś sytuacje, które mogą
wskazywać, że przedsiębiorstwo się rozwija. Ale nie tylko.
Zapewne wiesz też, jaki jest rytm pracy w firmie, kiedy twój
szef jest najbardziej obłożony pracą i musi odpowiadać na oczekiwania zbyt wielu osób. Orientujesz się też pewnie, w jakich
miesiącach w twoim przedsiębiorstwie robione są założenia
budżetowe na kolejny rok (rozmowę o podwyżce dobrze jest
podjąć, zanim zapadną większe decyzje finansowe). To wszystko warto wziąć pod uwagę, zanim umówisz się z przełożonym
na spotkanie w sprawie renegocjacji wynagrodzenia.

PODEJDŹ DO SWOJEJ PRACY BIZNESOWO

Czasem, gdy myślisz o podwyżce, już na dzień dobry sama
siebie ustawiasz w roli petenta. A przecież współpracujecie

– ty zapewniasz pracodawcy wykonanie powierzonych sobie
zadań i rozliczenie się z nich, zaś on – wynagradza cię za nie,
a firma dzięki temu prosperuje. Jest to więc jakiś rodzaj wymiany – lepiej podchodzić do tego biznesowo i po partnersku.
Oczywiście, to przełożony ostatecznie decyduje o twoim wynagrodzeniu, ale z drugiej strony ty decydujesz, czy się na nie
zgadzasz i możesz zawsze zmienić pracę. Twoja wartość nie
jest mierzona w pieniądzach, ale twój czas – już tak. I w taki
sposób myśl o relacji pracownik-pracodawca. Obydwie strony powinny na niej korzystać, a nie tylko jedna.
Mało kogo nie stresują rozmowy o podwyżce – zwłaszcza
nie lubią ich osoby, które na co dzień unikają konfrontacji,
mają syndrom oszusta (uważają, że są mniej kompetentne
niż są w istocie) lub pewne przekonania na temat pieniędzy
(np. że nie są aż tak ważne w życiu, wiążą się z chciwością,
nieuczciwością itp.). W ramach przygotowań do rozmowy
pochyl się i nad tym – może uda się coś zmienić w tych przekonaniach? Z czego wynikają i czy nie hamują cię przed osiąganiem celów i sukcesów?
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TO NIE TA K IE S T R A SZNE

Jeśli nawet wiesz, że sytuacja firmy jest niezła i twoja podwyżka jest
całkiem realna – przełożony i tak może zechcieć negocjować – są też
powody odmowy albo dyskusji, których nie znasz. Dlatego zastanów
się zawczasu, o ile chcesz obniżyć swoją proponowaną kwotę albo
jakie inne formy wynagrodzenia mogą ci zrekompensować brak tych
pieniędzy. Może jakieś dodatkowe świadczenia pracownicze, o ile ich
nie masz – opłacony pakiet ubezpieczeń zdrowotnych, karty sportowe albo wartościowe szkolenie, które podniesie twoje kwalifikacje?
Co, jeśli nic nie poskutkuje, a ty czujesz się niedoceniona i w dodatku – niewysłuchana? Sposobem na to, który jednak trzeba wprowadzać zawczasu – bo daje większą elastyczność i dodaje pewności siebie – jest chodzenie na rozmowy o pracę niezależnie od tego, czy
zamierzasz opuścić macierzystą firmę, czy nie. Niektórzy doradzają
udział w jednej lub dwóch rekrutacji rocznie. Dzięki temu weryfikujesz swoje umiejętności, trzymasz rękę na pulsie swojego zawodowego rozwoju, robisz coś (ważnego!) dla siebie i podnosisz swoją samoocenę. Warto to robić, bo zapewniasz sobie tym pewną higienę
psychiczną i zdajesz sobie sprawę, że sobie poradzisz. Kiedy wiesz,
że w innej firmie możesz znaleźć z powodzeniem posadę, a rozmowa
o podwyżce się nie powiedzie – możesz z większą lekkością i pewnością siebie poszukać sobie lepiej płatnej pracy.
W końcu ostatnia, ale wcale nie mniej ważna sprawa – idź na spotkanie z pozytywnym nastawieniem, uśmiechem i z wypisaną ściągawką. Pamiętaj, że dobre przygotowanie dodaje pewności siebie,
a wówczas i stres jest mniejszy. ◆
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FARA

Pięcioosiowa fasada tej perły architektury barokowej,
nawiązuje do wzorcowej dla budowli jezuickich rzymskiej
świątyni Il Gesú.

KOZIOŁKI I RATUSZ

...Poznaniu
Z wizytą w…

Jako jedyne z polskich miast występuje w naszym hymnie, było siedzibą królów, stawiało opór
w wojnach, jako pierwsze, za sprawą Ignacego Paderewskiego, zerwało się do niepodległości
– a powstanie wielkopolskie jest jednym z
nielicznych zrywów niepodległościowych
zakończonych zwycięstwem. Dziś znane z Międzynarodowych Targów Poznańskich, pyrów
i świętomarcińskich rogali – jest prawdziwym miastem doznań!
/ TEKST Ewelina Jabłońska

K

R

iedy na terenie dzisiejszego Poznania przechadzały się ostatnie mamuty, dotarli tu pierwsi łowcy-zbieracze, polujący na renifery. Rzeka Warta,
umiarkowany klimat, żyzna ziemia, na której
zaczęto uprawy i bogate w zwierzynę lasy
– to wszystko zachęcało do osiedlania się. Źródła archeologiczne mówią, że działo się to około 8900 r. p.n.e. We wczesnym średniowieczu, ok. VI w., na tereny te dotarli Słowianie, a w VIII w. władzę nad obecną stolicą Wielkopolski
przejęli Polanie. Według niektórych hipotez naukowych
to tutaj, a nie w Gnieźnie, miało początki państwo polskie
– za sprawą Mieszka I, który na Ostrowie Tumskim, w rozwidleniu Warty i Cybiny, zbudował gród.

Po chrzcie Polski w 966 r. biskup Jordan stworzył tu pierwsze w rodzącym się państwie biskupstwo. Piastowskie palatium – piętrowy, murowany zamek, do którego przylegała
kaplica, wzniósł w X w. pierwszy z dynastii Piastów. Wkrótce
powstała tu też pierwsza katedra romańska, którą do dziś
możemy podziwiać, po odbudowach i przebudowach – jako
jeden z najstarszych kościołów chrześcijańskich w Polsce.
Siedzibą królewską był Poznań do 1038 r., gdy miano stolicy zyskał Kraków. Miasto na prawie magdeburskim lokowane zostało w 1253 r. przez Przemysła I i Bolesława Pobożnego. Jego złoty czas przypadł na XIV w. Później jednak
zawieruchy wojenne – potop szwedzki, wojna północna
i siedmioletnia – nie oszczędzały miasta. W 1793 r., na mocy
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STARE MIASTO
Barwna starówka, pełna urokliwych
kamieniczek, które – podobnie jak
ratusz – przybrały obecny wygląd
w XIV w., zaprasza do spotkań
i spacerów.

II rozbioru Polski, Poznań przeszedł pod panowanie pruskie. Po wojnach napoleońskich zaborca przekształcił miasto
w twierdzę. Mieszkańcy Poznania, i całej Wielkopolski,
dzielnie stawiali odpór germanizacji, którą bezwzględnie
wprowadzał kanclerz Bismarck. W Poznaniu powstawały
wówczas różne udogodnienia i budynki użyteczności publicznej, które jednak w założeniu miały świadczyć o pruskiej
potędze. Jednym z nich był zamek cesarza Wilhelma II, którego budowę rozpoczęto w 1905 r.
Hart ducha i patriotyzm poznaniaków zaowocowały
powstaniem wielkopolskim w 1918 r. – którego sukces pociągnął za sobą kolejne patriotyczne zrywy. Nie ustawały one
i wtedy, gdy niemiecki okupant w czasie II wojny światowej
wcielił Poznań do III Rzeszy, jako część Kraju Warty.
A w 1956 r., w ciemnym czasie stalinizmu – to właśnie tutaj
robotnicy jako pierwsi w kraju wystąpili przeciwko władzy
komunistycznej.
Dziś Poznań to prężnie rozwijające się i tętniące życiem
miasto, które odwiedzają co roku tysiące turystów. Największe zaś centrum wystawiennicze w Polsce, Międzynarodowe
Targi Poznańskie, których tradycja sięga 1929 r., przyciąga
także biznes. Barwna starówka, pełna urokliwych kamieniczek, jeden z najpiękniejszych ratuszy w Polsce, historyczny
Ostrów Tumski – to tylko niektóre z miejsc wartych zobaczenia w stolicy Wielkopolski. Poznań to rzeczywiście miasto doznań, jak głosi jego współczesne zawołanie.

Bez wątpienia najbardziej rozpoznawalnym symbolem Poznania są dwa koziołki na ratuszowym zegarze, pojawiające się
zawsze po wybiciu południa. Poznański ratusz to ciekawy przykład architektury renesansowej, nazywany nawet najpiękniejszym renesansowym ratuszem na północ od Alp. Obecnie mieści się w nim Muzeum Narodowe. Po raz pierwszy mechaniczne
koziołki, trykające się rogami, ukazały się mieszczanom w 1551 r.
za sprawą zegarmistrza Bartłomieja Wolffa. Zamówione wówczas przez miejskich rajców „urządzenie błazeńskie” – po wielu perypetiach – do dziś jest ozdobą i atrakcją turystyczną.

FARA

Górujący nad Starówką budynek poznańskiej fary to perła
architektury barokowej. Pięcioosiowa fasada nawiązuje
do wzorcowej dla budowli jezuickich rzymskiej świątyni
Il Gesú. Główny portal i ołtarz zaprojektowany przez Pompeo Ferrariego powstał w latach 1727-1732. W czasie wojny
kościół został ograbiony i przerobiony na magazyn. Powojenne zniszczenia naprawiono w latach 1948-1950, ale renowacja wnętrza, rozpoczęta w 1990 r., nadal trwa. Świątynię można zwiedzać samodzielnie lub z przewodnikiem. Rzeźby,
bogate polichromie – również na sklepieniu – zachwycają. →
POZNAŃSKIE KOZIOŁKI
Dwa koziołki na ratuszowym zegarze, bodaj najbardziej
charakterystyczny symbol Poznania, pojawiają się zawsze
po wybiciu południa.
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ZAMEK CESARSKI
W dużej mierze zaprojektowany
był pod dyktando cesarza
Wilhelma II. Jego budowę
rozpoczęto w 1905 r.

O STRÓW TUMSKI
Słynie z najlepiej zachowanego
gotyckiego kościoła w Poznaniu
pw. Najświętszej Marii Panny.

OSTRÓW TUMSKI

IMIENINY ULICY ŚWIĘTY MARCIN

Średniowieczną tradycję odpustu na św. Marcina reaktywowano w 1993 r. Od tego czasu co roku, niezależnie od pogody,
odbywa się barwny festyn, który rozpoczyna się korowodem
spod kościoła św. Marcina. Na jego czele jedzie patron ulicy
na białym koniu, w stroju rzymskiego legionisty, a za nim podążają artyści i sztukmistrze. Festynowi towarzyszy też jarmark
z produktami regionalnymi, a zamyka koncert pod Zamkiem
Cesarskim. Już na kilka dni przed świętem poznańscy cukiernicy szykują na tę okazję miliony świętomarcińskich rogali.

ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE

W różnych rejonach Europy świętuje się dzień św. Marcina,
piecze się z tej okazji również okolicznościowe bułeczki. Ale
rogal poznański jest wyjątkowym smakołykiem – swoim
kształtem nawiązuje ponoć do zgubionej podkowy konia
św. Marcina. Zrobiony z ciasta półfrancuskiego, które delikatnie się rozwarstwia, wypełniony jest masą z białego maku
z bakaliami. Nie każda jednak cukiernia ma prawo do używania tej nazwy, aby tak się stało, musi uzyskać certyfikat
Kapituły Poznańskiego Tradycyjnego Rogala Świętomarcińskiego. Taki certyfikat ma zaledwie około sto cukierni i piekarni. Oryginalny słodki wypiek kosztuje około 7 zł, a zdaniem smakoszy jest wart każdej złotówki.

ro Maltańskie i to zaledwie 3 km spacerem od Starego Rynku! Sztuczne jezioro powstało w 1952 r. na terenach, gdzie
przed wojną organizacja „Sokół” dbała o dobrą formę młodzieży. Swą nazwę zawdzięcza znajdującej się tu kiedyś siedzibie Zakonu Kawalerów Maltańskich. Pełno tu atrakcji,
z których można korzystać o każdej porze roku: Malta Ski
z kolejką górską Adrenaline, letni tor saneczkowy, Szkoła
Małego Kierowcy, stok narciarski z wyciągami i drugi, mniejszy, dla dzieci, lodowisko w namiocie zimowym, a do tego
kawiarnie, restauracje i barki dla potrzebujących regeneracji
czy rozgrzewki. Tę zapewnią na pewno Termy Maltańskie
z aquaparkiem, basenem olimpijskim, strefą saun i SPA.
Chociaż nie popływa się po Malcie rowerem wodnym – jezioro jest zarezerwowane głównie na zawody i regaty – można
spróbować sił w wakeboardingu pod okiem instruktora. A latem
skorzystać z plażowania na zadbanych, trawiastych plażach.
Małych i dużych miłośników pociągów zachwyci wizja wycieczki kolejką parkową „Maltanka”, której trasa wiedzie wzdłuż
północnego brzegu jeziora. Prawdziwą gratką jest trafienie
na Agusię, czyli zabytkowy parowóz Borsig z 1925 r., który
ciągnie skład wagoników w niektóre weekendy miesiąca. ◆
JEZIORO MALTAŃSKIE
Znajduje się zaledwie 3 km spacerem od Starego Rynku! Wokół
akwenu zlokalizowano mnóstwo atrakcji dla małych i dużych.

JEZIORO MALTA I JEGO ATRAKCJE

Poznań to miasto nie tylko kultury wysokiej, ale i tej fizycznej. Wiele miast może mu zazdrościć takiego miejsca jak Jezio-
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W tym miejscu czas się zatrzymał, a jego spokój i magia sprawiają, że można przenieść się na chwilę do czasów pierwszych
królów Polski. A to za sprawą, m.in. najlepiej zachowanego
gotyckiego kościoła w Poznaniu pw. Najświętszej Marii Panny. Wprawdzie powstał w XV w., ale według archeologów stoi
na miejscu zamku Mieszka I i pierwszej świątyni chrześcijańskiej – kaplicy księżnej Dobrawy. Również ich czasy pamięta
bazylika archikatedralna – najstarsza, bo powstała w X w. polska katedra, a zarazem – jeden z najstarszych polskich kościołów. W jej kryptach spoczywają, jak sądzą badacze, pierwsi
władcy: Mieszko I i Bolesław Chrobry, ale także Przemysł II.
Pierwotna, romańska bryła była przebudowywana – dziś jest
to strzelista, imponująca, gotycka budowla. W Muzeum Archidiecezjalnym zobaczyć można m.in. miecz św. Piotra, podarowany Mieszkowi I przez papieża Jana XIII.

Za pomocą przemyślanego menu
możemy przeciwdziałać pojawianiu
się w ciele stanów zapalnych, które
są często wstępem do procesów
nowotworowych – mówi dietetyk
Aleksandra Narojek.

Na pewno mięso, zwłaszcza czerwone i przetworzone, a więc wędliny, podroby, produkty poddane smażeniu, wędzeniu, soleniu, peklowaniu, nadmiernemu pieczeniu. Zawierają azotany i azotyny, czyli konserwanty. Azotyny wskutek trawienia zmieniają się w układzie pokarmowym w szkodliwe nitrozaminy,
które nie tylko uszkadzają wątrobę, jelita czy żołądek, lecz także mają działanie rakotwórcze. Ponadto przetwory mięsne zawierają sporo tzw. żelaza hemowego, które w nadmiarze zaczyna uruchamiać produkcję wolnych rodników,
a te z kolei mogą prowadzić do uszkodzeń DNA.
Co jeszcze nam szkodzi?
Na pewno alkohol. Poza tym produkty bogate w tłuszcze trans, a więc wspomniane wędliny, słone przekąski; produkty bogate w utwardzone tłuszcze roślinne – gotowe wyroby cukiernicze, płatki śniadaniowe, frytki; żywność z dużą ilością cukru rafinowanego, soli. Zrezygnujmy ze słodzonych, zwłaszcza gazowanych
napojów, bo niekorzystnie działają na żołądek, przyczyniając się do powstania
refluksu, który może prowadzić do raka przełyku. Z zasady ograniczmy produkty z wysokim indeksem glikemicznym – dobrze jest zapoznać się z wartościami,
jakie mają poszczególne produkty i stawiać na te, które IG mają niski.
Warto również zwrócić uwagę na proporcję kwasów omega-3 do omega-6
w diecie – nie zapominajmy o dostarczaniu sobie sobie jednych i drugich.

/ TEKST Anna Bogusz


Dieta

A jaka żywność działa przeciwzapalnie?
Na pewno pełnoziarniste produkty zbożowe, które nie tylko mają niski indeks
glikemiczny, lecz także są bogate w błonnik, który korzystnie wpływa na metabolizm i przeciwdziała tworzeniu się zmian przedrakowych w jelicie grubym.
Warto też uwzględnić w jadłospisie ryby. Szukajmy żywności bogatej w antyoksydanty, zwłaszcza witaminy A, C i E, a także selen, beta-karoten, flawonoidy, likopen oraz kwas foliowy.
Jeśli chodzi o grupy produktów, codzienne menu powinno zawierać owoce
– zwłaszcza jagodowe: maliny, borówki, truskawki, i warzywa, w tym: czosnek, cebulę, szparagi, które mają udowodnione działanie przeciwzapalne. Ale
także korzystajmy z warzyw krzyżowych, a więc brokułów, brukselki, kalafiora. Szukajmy też warzyw w intensywnych kolorach – czerwonych, pomarańczowych, żółtych, bo zawierają dużo beta-karotenu i likopenu, a także tych
ciemnych – obfitujących w resweratrol.
Z przypraw godne polecenia są kurkuma, imbir, a z napojów – zielona herbata. Udowodniono, że EGCG, a więc galusan epigallokatechiny, czyli wyciąg z zielonej herbaty, ma silne działanie przeciwutleniające i redukujące ryzyko zapadnięcia na choroby nowotworowe czy serca. Podobne wnioski można wysnuć
w odniesieniu do soi, bogatej w genisteinę z grupy izoflawonów sojowych.

KTÓRA NAS CHRONI

Aleksandra Narojek
Dietetyk Medicover Dieta,
absolwentka SGGW w Warszawie.
Zajmuje się m.in. poradnictwem
dietetycznym. Autorka artykułów
o tematyce żywieniowej
i zdrowotnej

Czy dobrze skomponowana dieta może nas uchronić przed
chorobą nowotworową?
Nie ma badań, które jednoznacznie wskazywałyby na to,
że określone składniki odżywcze mogą zapobiec aktywacji
procesów nowotworowych w organizmie. Wynika to z tego,
że po prostu sam mechanizm nowotworzenia nie został do końca
rozpoznany. Nie wiemy, dlaczego u jednej osoby rak się pojawia, a u innej nie. Oczywiście, identyfikujemy pewne czynniki sprzyjające temu procesowi, m.in. predyspozycje genetyczne, zanieczyszczenie środowiska, używki, nadwaga, stres.
W tym kontekście zdrowy styl życia – jako całokształt – w tym
także zbilansowana dieta odgrywa znaczącą rolę. Za pomocą
przemyślanego menu możemy przede wszystkim przeciwdziałać pojawianiu się w ciele stanów zapalnych, które są często
wstępem do procesów nowotworowych.

Co wobec tego warto mieć na względzie?
W pierwszej kolejności podkreśliłabym znaczenie prawidłowej wagi. Nadwyżka energetyczna – zwłaszcza gdy mało się
ruszamy, jesteśmy w zaawansowanym wieku, a więc nasz
metabolizm jest wolniejszy, albo gdy mamy pracę siedzącą
– dość szybko prowadzi do nadwagi i otyłości, które sprzyjają pojawieniu się tzw. zespołu metabolicznego i insulinooporności. To są właśnie stany zapalne – obciążenie dla organizmu, coś, co osłabia jego wrodzoną odporność i może prowokować zmiany nowotworowe.
Warto spojrzeć na to zagadnienie szerzej – jeśli utrzymujemy ciało w formie i zdrowiu, organy wewnętrzne nie ulegają przeciążeniu ani uszkodzeniu. Nie musimy więc przyjmować leków, które – szczególnie gdy bierzemy ich wiele,
bo choroby lubią współwystępować – również powodują
zmiany w pracy organizmu i mogą prowadzić do niekorzystnych procesów i zmian.
O których składnikach codziennej diety wiemy, że działają prozapalnie?
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FOTO: ADOBE STOCK, MATERIAŁY PRASOWE

NASZ EKSPERT

Skoro mięso nam szkodzi, może przejście na dietę roślinną można uznać
za profilaktykę antynowotworową?
Uważam, że w zupełności wystarczy stosować się do zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ), który rekomenduje ograniczenie spożycia mięsa
do maksymalnie pół kilograma tygodniowo.
Warto różnicować jadłospis – korzystać z wszystkich grup produktów:
warzyw, owoców, chudego mięsa, ryb, nabiału, produktów pełnoziarnistych,
nasion roślin strączkowych, fermentowanych produktów mlecznych. Nie ograniczać się do wybranej tylko kategorii, więc jeśli kupujemy warzywa, to nie
tylko brokuły, ale i pomidory, rzodkiewki, buraki, marchew – wszystkiego
po trochu. Zwróćmy uwagę, że zalecany przez IŻŻ talerz żywienia składa się
w połowie z warzyw i owoców, w jednej czwartej ze źródeł białka, a w jednej
czwartej z węglowodanów złożonych. Całość uzupełniają zdrowe tłuszcze
roślinne, takie jak oliwa z oliwek.
Te proporcje mają swoje zdrowotne uzasadnienie. Jedzmy częściej, ale mniejsze posiłki, pijmy wodę, ewentualnie herbatę zieloną lub ziołową. Nie eksperymentujmy z modnymi dietami, w żywieniu żaden rodzaj przesady nie jest
wskazany. ◆
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REKLAMA

je d z my mą d r z e

REKLAMA

kuchen ne k l i mat y

Owsianki, gryczanki,
jaglanki, ryżanki.
Sycą i rozgrzewają.
Na śniadanie lub kolację.
Koniecznie wypróbuj.

EGZOTYCZNA OWSIANKA
/2 PORCJE/
• szklanka płatków owsianych górskich • 1 i 1/2 szklanki
wody • szklanka mleka • łyżka brązowego cukru, miodu lub
syropu, np. klonowego, daktylowego lub z agawy
• 1/2 dojrzałego mango, ewentualnie brzoskwinia z puszki
• garść borówek amerykańskich • duża szczypta cynamonu



Płatki przesyp do garnuszka, zalej wodą (powinna
wystawać około 1 cm ponad powierzchnię płatków),
poczekaj, aż się wchłonie. Teraz dodaj mleko, cukier lub
inny słodzik, cynamon (możesz też dorzucić odrobinę
masła) i wstaw na niewielki ogień. Często mieszając,
doprowadź do wrzenia. Przełóż do miseczek, dodaj
owoce. Jeśli lubisz mocno słodką owsiankę, z wierzchu
polej ją dodatkowo miodem.

Kipi kasza,
kipi ryż...
WANILIOWY PUDDING RYŻOWY /2 PORCJE/
• 1/2 szklanki ryżu
• szklanka mleka roślinnego, np. sojowego
lub owsianego • łyżka brązowego cukru
• laska wanilii • po szczypcie kardamonu, gałki
muszkatołowej • dojrzała figa lub inny owoc,
np. mango, brzoskwinia, jabłko, gruszka
• starta skórka cytryny lub pomarańczy

Ryż przepłucz na sitku, przełóż do garnuszka,
zalej mlekiem, wstaw na niewielki ogień.
Podgrzewaj, cierpliwie mieszając, by ryż się
nie przypalił. W trakcie dodaj cukier, rozciętą
na pół laskę wanilii i pozostałe przyprawy.
Wymieszaj i doprowadź do zagotowania
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– ryż nie powinien zbyt miękki, ale całkowicie
wchłonąć płyn. Ugotowaną masę przełóż
do miseczek. Wyjmij wanilię. Dodaj ulubione
owoce, zaromatyzuj startą skórką z cytrusów.
Danie zjedz jeszcze ciepłe.
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NR 1 WŚRÓD MAM*

kuchen ne k l i mat y

ORZECHOWA
JAGLANKA /2 PORCJE/
• szklanka kaszy jaglanej • szklanka wody
• szklanka mleka migdałowego • łyżka masła
• kilka czereśni lub wiśni (mogą być mrożone)
• 4 kostki gorzkiej lub deserowej czekolady
• garść orzechów laskowych lub migdałów
• ewentualnie odrobina miodu do polania
Kaszę kilkakrotnie przepłucz gorącą wodą
na sitku. Przełóż do garnka, dodaj wodę i mleko,
wymieszaj, dorzuć masło i wstaw na niewielki
ogień. Pozostaw do zagotowania – nie musisz
mieszać – i momentu, aż kasza wchłonie cały
płyn. Po zagotowaniu odstaw kaszę z palnika,
ale pozostaw w garnku jeszcze na kilka minut
do przestudzenia. Przełóż do miseczek, dodaj
pocięte orzechy, startą na tarce o grubych
oczkach czekoladę oraz owoce.

CZEKOLADOWA
GRYCZANKA /2 PORCJE/

Przepłukaną kaszę przełóż do rondelka, zalej wodą,
gotuj do miękkości według instrukcji na opakowaniu.
W tym czasie namocz daktyle. Do ugotowanej kaszy
dodaj mleko, cukier, kakao, daktyle. Mieszając,
ponownie zagotuj. Lekko przestudź i zblenduj na nie
do końca gładką masę. Przełóż do miseczek lub
pucharków. Na wierzchu połóż plasterki banana
i pocięte orzechy. Posyp startą czekoladą.
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FOTO: ADOBE STOCK (4)

• niepełna szklanka gryczanej kaszy niepalonej
• szklanka wody • szklanka mleka migdałowego
• łyżka cukru trzcinowego • 2 łyżki kakao
• 4 daktyle • 1/2 banana • garść ulubionych orzechów
• wiórki czekolady do dekoracji

* IQVIA, Sprzedaż ilościowa, Kategoria leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych dla dzieci, MAT 19; Nurofen FC Brands Dipstick 2018
NUROFEN DLA DZIECI FORTE TRUSKAWKOWY, POMARAŃCZOWY Ibuprofenum 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu
małym do umiarkowanego oraz gorączki. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynną ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości (np. skurcz
oskrzeli, astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) w wywiadzie powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ w wywiadzie; czynna lub nawracająca w wywiadzie
choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwotokiem (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia); krwawienie z naczyń-mózgowych
lub inne czynne krwawienie; ciężka niewydolność: wątroby, nerek lub serca klasa (IV wg NYHA); zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu; ostatni trymestr ciąży; ciężkie
odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
RB-M-48778

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ku lt u ra / do oglądania, czytania i słuchania

k r z y ż ów k a /jolka



ZAPRASZAMY DO ZABAWY Z POPULARNĄ KRZYŻÓWKĄ TYPU JOLKA. POD DIAGRAMEM

Każdy znajdzie coś dla siebie
Jak spędzić długi zimowy wieczór i nie nudzić się? Można zostać w domu, przeczytać dobry
kryminał, posłuchać nastrojowych dźwięków gitary i pogrążyć się w opowieści o odzyskanej
nadziei. Można zobaczyć wystawę poświęconą Van Goghowi, a ci, którzy lubią ambitne kino,
też się nie zawiodą: na duże ekrany trafią produkcje nagrodzone na prestiżowych festiwalach.

KINO

Ballada o białej krowie
Jeden z najlepszych filmów MFF w Berlinie. Mąż Miny
(Maryam Moghaddam) Babak został uwięziony, a potem
stracony za zbrodnię, której nie popełnił. Władze chcą zamieść
sprawę pod dywan i oferują wdowie finansową rekompensatę.
Mina rozpoczyna walkę z cynicznym systemem, dążąc do tego,
by sprawiedliwość wyszła na jaw. Gdy sytuacja kobiety i jej
córki ulega pogorszeniu, pojawia się nieznajomy. Reza twierdzi,
że chce spłacić zaciągnięty u Babaka dług. Czy mówi prawdę?

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

WPISYWANYCH HASEŁ. WYTĘŻ UMYSŁ I BAW SIĘ DOBRZE!

Elina Backman – Kiedy umiera król
Saana, dziennikarka internetowa, została
zwolniona z pracy. Zamierza odpocząć i dojść
do siebie w małym miasteczku. Na miejscu
zaczyna interesować się sprawą śmierci
pewnej nastolatki. W tym samym czasie
w Helsinkach przechodzień znajduje ciało
mężczyzny z wypalonym znakiem. Nad
sprawą brutalnego morderstwa pracuje
śledczy Jan Leino i jego zespół.
Wydawnictwo Czarna Owca

Premiera: 3 grudnia

Matki równoległe
Najnowszy film Pedra Almodóvara, z nagrodzoną
za swoją rolę na festiwalu w Wenecji Penélope Cruz.
Tragikomiczna, intymna opowieść o bólu i blasku
macierzyństwa. Janis (Cruz) i Ana (Milena Smit) spotykają
się na oddziale położniczym. Pierwsza jest dojrzałą
kobietą, druga ledwie przestała być nastolatką. Obie
są singielkami, obie czeka samodzielne macierzyństwo.
Janis wie, że sobie poradzi, Ana jest pełna obaw.
Premiera: 31 grudnia

Benedetta
Oparta na faktach historia słynnej skandalistki Kościoła
katolickiego, siostry Benedetty Carlini. Koniec XVII wieku:
mała Benedetta trafia pod skrzydła siostry przeoryszy jednego
z toskańskich klasztorów. Dziewczynka szybko wywołuje
w nowym miejscu poruszenie, gdy podczas modlitwy upada
na nią figura Matki Boskiej. Po osiemnastu latach w klasztorze
Benedetta (Virginie Efira), regularnie doświadczająca
mistycznych wizji, zaczyna być świadoma swojej siły i wpływu
na otoczenie. Rywalizuje o władzę z przełożoną (Charlotte
Rampling) i wdaje się w romans z Bartolomeą (Daphné Patakia).

Richard Paul Evans – Ulica Noel
Opowieść o trudach samotności
i powracającej nadziei. Elle i William
spotykają się na życiowym zakręcie. Ona
samotnie wychowuje synka, pracuje
na dwie zmiany w przydrożnym barze
i ledwo wiąże koniec z końcem. On właśnie
zamieszkał w ich miasteczku i od razu
wzbudził zainteresowanie nietypowym
zachowaniem. Czy ich spotkanie na pewno
było przypadkowe?
Wydawnictwo Znak Literanova

Premiera: 7 stycznia
MUZYKA

WYSTAWA

Wojtek Mazolewski – Yugen

Van Gogh Multi-Sensory Exhibition
Po ogromnym sukcesie na świecie wystawa zawitała
do Warszawy. Obrazy artysty są zaprezentowane
w technologii Digital Art 360, która przenosi widzów
w niesamowity świat wyobraźni wielkiego mistrza.
Wszystkie prace Van Gogha są wyświetlane jako
wielkoformatowe, tętniące kolorami płótna z muzycznym
tłem. Wystawę można oglądać do 14 stycznia 2022 r.

Płyta, na której znalazło się 12 utworów,
będzie dużą niespodzianką dla fanów muzyka,
który powrócił do gitary. „Ten album to mój
osobisty zachwyt nad wszechświatem i jego
nieograniczonym potencjałem, jest wyrazem
wdzięczności za wszystko, co mnie spotkało
na mojej drodze” – mówi Wojtek Mazolewski.

• jedzenie ze smakiem, że aż się uszy trzęsą • prawa lub lewa w ludzkim sercu • owad z kopca, szkodnik drzew • cukiereczek mający
dwie kalorie • laudanum, narkotyk z maku • niejedna w delcie rzeki • przedsiębiorstwo składające się z kilku zakładów • orzeczenie
specjalisty na jakiś temat • głośna na polowaniu • przyjmie w przychodni lub udzieli teleporady • pracownik szpitala obsługujący chorych
• komunikacyjna lub krwionośna • ciernisty krzew rosnący dziko przy drodze • nazwie każdą kostkę, organ • wielkie cierpienie fizyczne
lub psychiczne • gąbka do mycia naczyń • granica zasięgu zjawiska • na nim „chłoszcze” się dywan • dyskusja, debata w TV albo rywal
klepki parkietowej • roślina z wąsami czepnymi • pomost naczyniowy, omijający niedrożną tętnicę • naukowo zajmuje się zwierzętami
• płytka odlana ze złota, srebra • kamień szlachetny o zielonkawym zabarwieniu • szpital przy akademii medycznej • leczy schorzenia
narządów moczowych • człowiek przesadnie wrażliwy, skłonny do gwałtownych wybuchów • ćwiczenia aerobowe łączące elementy
fitnessu z tańcami latynoamerykańskimi • mięsień umożliwiający poruszanie kończyną • działa ogrzewająca lub łagodnie oziębia • nośnik
danych genetycznych (identyczny w przypadku bliźniąt jednojajowych) • charakterystyczny ślad na deseczce • japońska składanka z
papieru • niepełny sen, drzemka • gromada, banda łobuzów • miejsce zamieszkania osoby lub siedziba instytucji

WYDAWCA

ul. Lotników 1

Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.
REDAKCJA, KOREKTA,
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SZYBKO ZWALCZA SILNY BÓL,
GŁĘBOKO W MIEJSCU INFEKCJI

fel iet on / Martyna Rozesłaniec

MODA

CZY WYGODA

"

Co z tego, że noga ładniej wygląda w szpilce,
skoro łatwiej tańczy się w adidasach?

Jak strzała wypadłam z pałacu. Nawet nie miałam
czasu się przebrać” – mówi Kleopatra, stojąc w olśniewającej sukni na czele orszaku Egipcjan. Z nienagannym makijażem i dopracowanym do perfekcji strojem… To jeden z moich
ulubionych cytatów z filmu „Asteriks i Obelix: Misja Kleopatra”, który w polskiej wersji językowej jest nafaszerowany wspaniałymi żartami. Wszyscy dobrze wiedzą, że na wizerunek
Kleopatry pracowało wiele osób. Dziś niewiele kobiet ma czas
na mityczne kąpiele w mleku czy inne podobne uciechy.
Kiedyś wygląd świadczył o statusie – w dużo większym stopniu niż dzisiaj. Alabastrowa cera była atrybutem kobiet należących do elit społecznych. Spracowane ręce świadczyły
o niskim pochodzeniu, bo byłby dowodem na to, że ktoś pracuje fizycznie. Dziś wiele osób przestaje zwracać uwagę na ubiór,
w szczególności ci, których stać na zakupy w domach mody.
Coraz częściej liczy się wygoda. Mark Zuckerberg, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, nosi prosty szary T-shirt. Trudno
go zobaczyć w czymkolwiek innym. Młody miliarder tłumaczy, że to „minimalizacja koniecznych do podjęcia decyzji”.
Steve Jobs również nie zaprzątał sobie głowy takimi sprawami
jak ubiór i zazwyczaj wkładał proste lewisy i czarny golf.
Bardzo podoba mi się uzasadnienie twórcy Facebooka. To, że
ubieramy się w określony sposób do pracy, wynika z pewnej
umowy społecznej, z konwenansów. A gdyby odrzucić te konwenanse? Trochę tak się stało przez pandemię. Mój przyjaciel
do pandemii (swoją drogą to śmieszne, że pojawienie się koronawirusa stało się pewną cezurą czasową) nie pozwolił sobie
na wyjście z mieszkania w dresach. Nawet kiedy chciał iść
do osiedlowego marketu, późną porą, żeby kupić piwo i czipsy,
przebierał się z domowych ciuchów w dżinsy. Twierdził, że nie
wypada, żeby ekspedientka widziała go w takim stanie (choć
pewnie niejednego w jeszcze gorszym widziała).
Kiedyś nawet po przyjściu do domu ze szkoły nie przebierałam się w ubrania „po domu”. Dziś różnego rodzaju dresy,
legginsy, bluzy czy luźne koszulki stanowią większość mojej
szafy. Dresy noszę na co dzień, do siłowni, na luźne wyjście

ze znajomymi do kina. Doszło do tego, że mam dresy ładne,
przyozdobione klasycznymi trzema paskami – na wyjście i takie
porozciągane, znoszone na „po domu”.
Przyznaję, że jest to bardzo wygodne. Ile z nas stało rano
przed wyborem, co na siebie włożyć? Przebierało się kilka
razy, a efekt i tak nigdy nie był zadowalający? Pandemia spowodowała, że postawiliśmy na wygodę i przestaliśmy się
aż tak przejmować swoim wyglądem. Nie można tego mylić
z zaniedbaniem. Wiele kobiet już nie maluje się codziennie.
Praca zdalna pozwala ich skórze odpocząć. Mają czas, żeby
siedząc w domu przed komputerem, nałożyć maseczkę.
Po pewnym czasie dochodzi się do wniosku, że pełen makijaż nie jest konieczny. Wystarczy zadbana, promienna cera
i rzęsy muśnięte tuszem. Stawiamy także na naturalność.
Stąd moda na tzw. make-up no make-up.
Mówi się, że ubrania pełnią wiele funkcji – ubiór może być
jedną z form wyrażania siebie. Nie ma w tym nic nowego. Hipisi, na co dzień pacyfiści, właśnie przez wygląd wyrażali swój
bunt. Co wyrażam przez stylowy dresik? Nie chcę być piękna
kosztem wygody. Mogę być piękna, gdy jest mi wygodnie! ◆

FOTO: ADOBE STOCK
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STREPSILS INTENSIVE, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; choroba wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie (dwa lub więcej odrębne
epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), również te występujące po zastosowaniu innych NLPZ; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne
lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; wiek poniżej 12 lat; przyjmowanie innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych, w tym COX-2; objawy alergii w przeszłości (pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, nieżyt błony śluzowej nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych
NLPZ. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A. RB-M-51799
STREPSILS INTENSIVE DIRECT, Flurbiprofenum, 8,75 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie ostrego bólu gardła u dorosłych. Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na flurbiprofen Szybko zwalcza silny ból gardła, głęboko w miejscu infekcji którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk
naczynioruchowy lub pokrzywka), związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwotok (dwa lub więcej odrębne
epizody potwierdzonego owrzodzenia) i owrzodzenia jelit; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane
z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ostatni trymestr ciąży; ciężka niewydolność: serca, wątroby lub nerek; dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A. RB-M-51809

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

