
MAGAZYN  
MIEJSKI   
27/05/2020 

Home office, czyli szpilki  
w szafie, dom na głowie  Str. 8-12

Ciało, umysł  
- dbaj o nie  Str. 32-34{ } { }

SIŁA  
jest  
KOBIETĄ

Marzenia muszą poczekać,  
ale codzienność jest  
w naszych rękach

 Mama i dziecko. Blisko i słodko 
 Str. 6

{ }



Szukasz alternatywy 
do domu 

jednorodzinnego 
lub mieszkania?

Szukasz czegoś funkcjonalnego 

z ogródkiem, a masz już dość 

ciasnoty blokowisk! 

To mamy dla Państwa Ofertę 

mieszkań bezczynszowych 

z Osiedla Wschodniego w Skowarczu

W cenie już od 356 tys. zł brutto 

· Dogodna lokalizacja 10 min do PKP i ZKM,

· Obcowanie z naturą: w pobliżu ścieżki 

   rowerowe oraz parki do wypoczynku 

   i spaceru,

· Osiedle w pełni ogrodzone, oświetlone 

   i z drogami wewnętrznymi,

· Nietuzinkowe wykończenie i wyposażenie,

· Ogródek oraz miejsce postojowe w cenie.

Wybierz Profesjonal24 

Waszego zaufanego dewelopera

Zachęcamy do umówienia się 

celem prezentacji na żywo 

Profesjonal24 Sp. z o.o.

Różyny ul. Widokowa 6

Tel. 697 027 523

E-mail: biuro@profesjonal24.com

www.profesjonal24.pl

Szanowni Państwo, 

przedstawiamy hit tej wiosny!

Ostatnie 2 Domy w Promocji 

z FOTOWOLTAIKĄ 
w wyjątkowej cenie 546 tys. zł brutto

Najlepsza oferta wygodnych i funkcjonalnych 

domów w Różynach z nietuzinkowym 

wykończeniem i wyposażeniem w standardzie.

· 150 m2 powierzchni całkowitej,

· 4 pokoje  + przestronny salon,

· Działka 350 m2,

· Dystrybucja ciepłego powietrza z kominka,

· Garaż o pow. 18,6 m2 z bramą 

  segmentową Hormman,

· Stolarka w kolorze złoty dąb,

· Tynki cem.-wap. i szpachlowane gładzią.

To tylko niektóre walory budowanych 

przez nas domów.

„Budujemy i tworzymy z pasją dla Was jak dla siebie”

„Bo liczą się ludzie i ich potrzeby”
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 / Fre

epik



na start

Biuro  
w domu,  
czyli jak działa 
home office

 
JEŚLI CIEPŁO, TO MOCNO 

WKRACZA MODA

6 
DZIEŃ TYLKO DLA DZIECKA 
Wszystko zorganizujcie w domu 
 lub w lesie. Oglądajcie, idźcie do zoo, 
zróbcie rowerowy rajd - sporo się uda 
 
 8-9 
PSYCHOLOGIA 
Czas pandemii to moment zawodowe-
go zwolnienia - korzystaj z tego spokoju 
i żyj uważnie 
 
 14-16 
ROZMOWA 
Randkowanie z kimś online  
to jak wizyta w supermarkecie?  
Podobno tak jest 

22-23  
DOM 
Słoneczna eksplozja jasnych kolorów 
poprawi nastrój każdemu i odmieni 
wnętrze   26-27 
OGRÓD 
Wszyscy chcieliby mieć ogród 
- przynajmniej byłoby gdzie spędzić 
tegoroczne wakacje!   30-31 
KUCHNIA 
Smaczne dania z grilla możesz  
przygotować w domu nawet  
w deszczowy dzień - wystarczy patelnia   38-40 
DIETA 
Dobrze zbilansowana pomoże  
ci w codziennym treningu.  
Co więc warto jeść i pić? 
 
 42-43 
U DENTYSTY 
W czasie epidemii koronawirusa też 
można leczyć zęby - wystarczy  
trzymać się zasad

MAJ-CZERWIEC // 2020 //  3/MIASTO KOBIET

3

10 
12

 17 
21

ZDROWIE 
Zbieraj siły, 
pilnuj 
odporności

32 
34

FO
T.

 12
3R

F

FO
T.

 12
3R

F

FO
T.

 P
RZ

EM
EK

 S
W

ID
ER

SK
I



MAJ-CZERWIEC // 2020 //   3/MIASTO KOBIET

O
ficjalnie niewiele będzie się działo 1 czerwca. Maluchy 
nie mogą się spotkać, bawić, tańczyć... Ale całe to świę-
towanie przeniesie się teraz do świata relacji. Może na-
wet bardziej złapie za serce zupełnie inna zabawa? Za-

skoczcie dzieci sprawami nieoczywistymi. 
#Hot 16 Challenge 2 to dziś realna pomoc. Artyści, muzyka, 

pieniądze, potrzeby związane z chorobą i wspieranie ludzi, któ-
rzy są na pierwszej linii, których życie stanęło na głowie. Ale to 
także gra słów, wyobraźnia, przesłanie, komentarz do rzeczywi-
stości. A czy ktoś już próbował nominować swoje dziecko? 
Na wewnętrzny rodzinny użytek. Może się czegoś ważnego do-
wiemy? A może ono się czegoś dowie, bo pewnie nominuje nas. 
Tak bez podbijania internetu, zwyczajnie, dla siebie. Dobra oka-
zja, żeby „wyśpiewać” z dziećmi te wszystkie trudne emocje. 

O nich mówi dziś też psycholog, który zachęca do życia 
w uważności. Świetną mamy okazję, by wreszcie, chociaż 
na trochę wyjść z kontekstu. Z wszechobecnej dotąd pracy, ze 
świata opinii, ocen, bodźców. I zrobić to tylko dla siebie. Taki 
własny challenge.

#Hot 16 Challenge 2. 
Z dzieckiem wyśpiewaj  
te wszystkie emocje
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Na dobry początek 5

Dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego, 
Jan Łukaszewski, otrzymał prestiżową na-
grodę za propagowanie polskiej muzyki 
współczesnej przyznawaną przez  
Zarząd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. 
To wyróżnienie o tyle cenniejsze, 
 że po raz pierwszy nagrodę tę otrzymał 
muzyk, którego działalność artystyczna 
koncentruje się wokół chóralistyki. 
 Nie bez znaczenia jest bez wątpienia impo-
nująca liczba niemal 700 prawykonań – 
przede wszystkim utworów polskich kom-
pozytorów – którą może się poszczycić Pol-
ski Chór Kameralny prowadzony już od  
37 lat przez Jana Łukaszewskiego. 
W poprzednich latach Nagrodą za propa-
gowanie polskiej muzyki współczesnej ho-
norowani byli m.in. Stanisław Moryto, Ma-
rian Borkowski, Joanna Wnuk-Nazarowa 
czy Agnieszka Duczmal.

Nagroda 
za propagowanie 
polskiej muzyki 
współczesnej

35. Festiwal „Dźwięki Północy”, organizowany przez Nadbałtyckie Cen-
trum Kultury w Gdańsku, miał odbyć się 8-12 lipca br. Ze względu jednak 
na aktualną  sytuację  w Polsce i w Europie, związaną z epidemią 
koronawirusa,  jego termin został  jednak przeniesiony.  
Nowa data tegorocznego Festiwalu  to 1-3 października 2020 r.  Koncer-
ty festiwalowe odbędą się w dwóch przestrzeniach: zjawiskowym 
wnętrzu Centrum św. Jana w Gdańsku oraz w internecie.  
Dzięki Festiwalowi „Dźwięki Północy” NCK od ponad 30 lat popu-
laryzuje muzykę współczesną, inspirowaną tradycyjną kulturą 
Polski oraz krajów nadbałtyckich. - Badamy muzyczne tropy, śle-
dzimy trendy na polskiej i skandynawskiej scenie folkowej, słu-
chamy i zapraszamy do Gdańska najciekawsze zjawiska – arty-
stów, którzy sięgając po tradycyjne melodie i instrumenty łączą je 
ze współczesnym doświadczeniem muzyki, nadając tradycji no-
wy wymiar i nowe artystyczne życie - mówią organizatorzy.  
I to na pewno się nie zmieni.

„Dźwięki Północy”  
usłyszymy w innym terminie

Z jednej strony komiksowa chmurka z hasłem „będzie do-
brze!”, a z drugiej lekko wyprężony kocur. Takie kolorowe 
witacze namalowane na stoczniowych kontenerach pojawiły 
się w Gdańsku.- Dwa kontenery z zabawnym malunkiem po-
jawiły się w południowej części miasta i mają wywołać 
uśmiech na naszych twarzach w tym trudnym czasie – rela-
cjonuje Zuzanna Gajewska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Rudy kot przypomina, 
że będzie dobrze! 
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N
a włosach kilkulatki też moż-
na nakręcić wałki. Domowy 
salon może się zamienić w sa-
lon piękności. Mały miłośnik 
przygód chętnie z tatą prze-
mierzy las jak dżunglę lub wy-

bierze się na rajd rowerowy. A babcia cukier-
ki rzuci z balkonu. Szukajcie pomysłów, dzie-
ci nie potrzebują spektakularnych wydarzeń. 
A wszystko można tak zaaranżować, by ten 
dzień był wyłącznie Dniem Dziecka. 

GDAŃSKIE ZOO JUŻ OTWARTE 
Zwiedzany dotąd jedynie wirtualnie gdański 
ogród zoologiczny już czeka na gości. Codzien-
nie między godz. 9 a 18 można wybrać się 
na upragnione spotkanie ze zwierzakami. Pa-
miętajcie, by wejściówki kupić online. Ogród 
sprzedaje też „bilety na przyszłość”, które są 
elementem wsparcia w czasie pandemii. Nie-
zmiennie do bezpłatnych odwiedzin zapro-
szeni są seniorzy i dzieci, które jeszcze nie 
skończyły 3 lat. Skoro nie można się groma-
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dzić, przy wejściu nie pokażecie też karty zniż-
kowej: mieszkańca, turysty, dużej rodziny... 
Na razie nie są honorowane. Na terenie zoo 
jednocześnie może przebywać tylko 500 osób. 

ZAPROŚ DZIECKO DO TEATRU 
Na platformie iTeatr.tvp.pl można znaleźć bez-
płatne spektakle przygotowane z myślą o mło-
dych widzach. Kilka propozycji ma dla nas 
gdański Teatr Miniatura, więc teraz, gdy nie 
możemy usiąść w fotelu na prawdziwej tea-
tralnej widowni, zorganizujmy pokaz w do-
mu. Można nawet wcześniej „sprzedać” do-
mownikom bilety. Wystarczy uruchomić wy-
obraźnię.  

KINO DOMOWE 
Ninateka.pl to platforma internetowa, na któ-
rej udostępniane są zasoby Narodowego In-
stytutu Audiowizualnego. Jest tam mnóstwo 
świetnych animacji, które warto oglądać 
z dziećmi. 

W MUZEUM, W GALERII 
Można zwiedzać też Muzeum Powstania War-
szawskiego, które działa online. Można też 
oglądać sztukę, dzieła mistrzów, do których 
nie mamy na co dzień dostępu. Wszystko 
wirtualnie. 

DZIEŃ DZIECKA. RÓŻ, 
PUDER, SŁODKOŚCI

KAMILA KUBIK

Nie będzie imprez sportowych, spektakli teatralnych, warsztatów...  
Ale przecież to wszystko można zrobić w domu, w skali mikro. Jest też 

kultura online i wreszcie otwarte oliwskie zoo. Powoli wracamy 
do dawnych miejsc i przyzwyczajeń.
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Przeżywamy taki moment, kiedy warto 
popracować nad czymś, co nazywamy uważnością



To czas, kiedy warto popraco-
wać nad czymś, co nazywamy 
uważnością. Cieszmy się z ma-
łych rzeczy, celebrujmy co-
dzienność. Wiele wskazuje bo-
wiem na to, że epidemia 

koronawirusa w naszym kraju jeszcze się 
nie kończy. Czekają nas tygodnie, a może 
i miesiące walki o to, by zminimalizować 
rozprzestrzenianie się choroby. Konieczna 
będzie dyscyplina społeczna - m.in. pozo-
stawanie w domach i ograniczanie kontak-
tów z innymi. To będzie trudny czas. Jak 
go przetrwać? 

GDY ŻYCIE ZAWODOWE NIE JEST 
TAK INTENSYWNE 
Pychologowie radzą, aby próbować wy-
kształcić w sobie myślenie o tym, co czas 
walki z koronawirusem może dać. Warto, 
jak mówią, spojrzeć na życie z innej per-
spektywy. Według specjalistów, jest to sy-
tuacja wymagająca dostosowania się i uru-
chomienia nowego potencjału intelektual-
nego. Przypominają, że w każdy kryzys 
wpisana jest jakaś okazja. 

- Żyjemy w świecie, który pędzi, jeste-
śmy przepracowani, przebodźcowani. Ma-
my teraz czas na spowolnienie, które jest 
potrzebne każdemu - twierdzi dr Grzegorz 
Wiejak, psycholog społeczny. - Możemy się 
wyciszyć i naładować akumulatory. To 
czas, kiedy możemy pobyć sami ze sobą, 
pobawić się z dziećmi, porozmawiać z bli-
skimi. To czas, kiedy warto popracować 
nad czymś co nazywamy uważnością. 
Cieszmy się z małych rzeczy, celebrujmy 
codzienność. Może warto traktować ten 
czas, jako podarowany? Paradoksalnie, te-
raz, gdy nie jesteśmy w kieracie ogromnej 
liczby obowiązków zawodowych, wielu 
z nas może powiedzieć, że wreszcie żyje. 
Spróbujmy potraktować czas społecznej 
kwarantanny jako sytuację, w której mo-
żemy dowiedzieć się czegoś o sobie 
i stwierdzić, co jest ważne. 

Ale jak cieszyć się z małych rzeczy w ob-
liczu tego, że zachorować możemy my i na-
si bliscy? Jak celebrować codzienność, gdy 
pojawiło się widmo recesji, podwyżek cen 
w sklepach i bankructw firm? Nie wiemy, 
kiedy naukowcy opracują lek 
na koronawirusa i kiedy wrócimy do nor-
malnego życia. Ta niewiedza może spowo-
dować stany lękowe, frustracje, a nawet 
napięcia w społeczeństwie.  

- W skrajnych przypadkach to może do-
prowadzić do perturbacji społecznych. Dla-

tego tak ważne jest rzetelne komunikowa-
nie, racjonalny osąd i niepoddawanie się 
panice. Nie ulegajmy plotkom i odrzućmy 
informacje z wątpliwych źródeł. Zbyt du-
żo newsów na temat pandemii może tylko 
podsycać lęk. Pamiętajmy też, że ktoś, kto 
nie czuje niepokoju, jest często osobą, któ-
ra nie stosuje się do procedur, bagatelizu-
je sytuację, a więc naraża siebie i innych 
na niebezpieczeństwo. Konieczna jest więc 
pokora, nie zaprzeczajmy zagrożeniu, nie 
umniejszajmy go, ale kierujmy się rozu-
mem i zachowajmy spokój. Starajmy się 
w tej postawie wytrwać. Oprócz tego 
i oprócz przestrzegania zasad bezpieczeń-
stwa, nic innego nie możemy teraz zrobić 
- mówi dr Grzegorz Wiejak. 

PSYCHOLOGOWIE RADZĄ,  
JAK PRZETRWAĆ TEN CZAS 

a Śledź wiarygodne źródła informacji, 
korzystaj z opinii naukowców, unikaj plo-
tek i niepotwierdzonych danych. 

a Kieruj się racjonalnymi przesłanka-
mi, staraj się na chłodno analizować dane, 
unikaj nadinterpretacji, nie zamartwiaj się 
i „nie nakręcaj się”. 

a Podporządkuj się wytycznym służb 
medycznych, sanitarnych i procedurom 
bezpieczeństwa. 

a Nie zaprzeczaj zagrożeniu, nie um-
niejszaj go, niepokój w tej sytuacji jest 
czymś normalnym, ale staraj się nie pod-
dawać lękowi, który może doprowadzić 
np. do bezsenności, spadku odporności fi-
zycznej, a nawet psychoz. 

a Nie powielaj zachowań innych, jeśli 
są nieracjonalne - np. nie musimy robić 
nadmiernych zakupów, bo sklepy są otwar-
te. 

a Wykorzystaj czas, gdy jesteś w domu 
na to, aby pobyć z dziećmi i bliskimi. Trak-
tuj obecną sytuację, jako stan wyciszenia 
i ładowania akumulatorów. Może warto za-
jąć się pasjami. 

a Warto zastanowić się, co ten czas mo-
że ci dać, a nie tylko skupiać na tym, co mo-
że ci zabrać. 

a Zatroszcz się o własną odporność - 
wysypiaj się, nie stresuj, staraj się dobrze 
odżywiać, chodź na spacery, ale unikaj 
miejsc, gdzie przebywa dużo ludzi. 

a Nie zapominaj o innych, np. o oso-
bach starszych i samotnych - nie narażaj 
ich, ale zawsze możesz zadzwonić i zapy-
tać czy czegoś potrzebują.  

a Wspieraj dzieci i nastolatków, którzy 
boleśnie odczuwają ograniczenie kontak-
tów z rówieśnikami. 
AGNIESZKA KAMIŃSKA

Psychologia 9

CIESZMY SIĘ Z MAŁYCH RZECZY, 
CELEBRUJMY CODZIENNOŚĆ

ŻYCIE I PRACA W CZASIE KORONAWIRUSA

Teraz, gdy nie jesteśmy w kieracie obowiązków zawodowych, zwolnijmy
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Home office to system pracy w domu. Jest 
również nazywany pracą zdalną lub mobilnym 
stylem pracy. Polega na wykonywaniu swoich 
obowiązków zawodowych z miejsca zamiesz-
kania. Jest to coraz bardziej popularne zjawi-
sko, a pracownicy często cenią sobie możli-
wość częściowej pracy z domu.  
W ostatnich tygodniach home office dotyczy 
prawie każdego człowieka biznesu. Z powodu 
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 przedsię-
biorcy, biznesmeni i bizneswoman ceniący 

kontakty z ludźmi i na co dzień pracujący w biu-
rach, musieli przenieść swoją pracę do domu. 
Oczywiście nie zawsze praca zdalna jest możli-
wa. Są branże, które pracują na najwyższych 
obrotach, w tym samym miejscu - jak medycz-
na, sanitarna czy chociażby spożywcza. 
Mobilność, elastyczność czasu pracy, brak sta-
łej kontroli szefa, poczucie swobody niosące ze 
sobą większą kreatywność i oszczędność czasu 
z uwagi na brak dojazdu do pracy - to tylko kilka 
zalet wymienianych przez ludzi pracujących 

w trybie home office. Niektórzy dodają jeszcze 
więcej czasu na relaks i realizację pasji, unikanie 
rutyny, która wiąże się z pracą stacjonarną 
w biurze, a panie podkreślają możliwość szyb-
szego powrotu do pracy kobiet po porodzie. 
Jednak dla zdecydowanej większości pracow-
ników i pracownic w Polsce home office to no-
wa sytuacja. Dlatego mamy garść porad. Czy 
domowe ubrania nadają się do trybu home 
office? Co na siebie włożyć, kiedy mamy zapla-
nowaną wideokonferencję z ważnym klientem 
lub szefem? Jak pracować zdalnie, by zacho-
wać higienę pracy, dbać o wygląd i schludność 
i jednocześnie nie oszaleć? Nasza stylizacja 
wpływa bowiem na nasze nastawienie i mobili-
zację do pracy. 
 

Maria Olecha-Lisiecka
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Biznesowy dress code obowiązuje 
nawet w dobie pandemii.  
Jak się ubrać do pracy zdalnej?
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Praca zdalna w czasie pan-
demii koronawirusa ma 
szczególny charakter, bo 
biznesmeni 
i bizneswoman nigdzie nie 
wychodzą, więc teoretycz-
nie nie czują presji, ale 
przecież zadania i tak trze-
ba zrealizować. Dlatego 

dla własnej higieny psy-
chicznej koniecznie pamię-
tajmy o robieniu kilku 
przerw i oderwaniu wzro-
ku od ekranu komputera, 
o krótkiej gimnastyce. 
Podczas pracy koncentruj-
my się wyłącznie na zada-
niach.

Higiena psychiczna bardzo ważna - dbaj o balans

12
3R

F

Garnitur i garsonka nie są konieczne, ale koszula albo 
bluzka oraz spodnie czy spódnica - mile widziane, 
zwłaszcza jeśli danego dnia biznesmeni czy 
bizneswoman mają uczestniczyć w wideokonferencji. 
Panie mogą też wybrać wygodną sukienkę i żakiet. 
 
Warto pamiętać, że wygoda nie oznacza braku stylu. 
W domu ubieramy się głównie dla siebie, ale jeśli ktoś 
mieszka z rodziną bądź partnerem lub partnerką, to 
zakładając rano inny strój niż typowo domowy, daje 
jasny sygnał, że zaczyna pracę. 
 
Psychologowie zwracają uwagę, że to symboliczne 
podkreślenie rozdzielenia życia domowego i zawodo-
wego jest ważne. Jednocześnie taki strój pozwala nam 
poczuć, że naprawdę jesteśmy w pracy, tyle tylko że 
zdalnej, a nie w biurze.

Czy istnieje wygodny strój 
do pracy w domu?

Szpilki i koturny, które pa-
nie na co dzień noszą 
w biurze, na czas pracy 
zdalnej mogą zostać w sza-
fie. Podobnie buty do gar-
nituru panów. Co zatem 
nosić w domu jako obuwie 
służbowe? Wygodne pan-
tofle czy czyste tenisówki 
mogą być idealnym roz-
wiązaniem. W przypadku 
stylizacji domowych moż-

na też zapomnieć o tor-
bach i torebkach.

Szpilki i buty do garnituru 
zostają w szafie
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A inne dodatki? Jeśli panie lubią biżuterię, powinny za-
kładać ją do pracy zdalnej: obrączka lub pierścionek, 
łańcuszek lub bransoletka. Do sukienki bizneswoman 
mogą założyć pasek, panowie, rzecz jasna, do spodni. 
 
Okularnicy śmiało mogą dobierać okulary do stylizacji 
w pracy zdalnej. Na ten okres można zrezygnować ze 
szkieł kontaktowych. Praca zdalna ma to do siebie, że 
często odbywa się w nienormowanych godzinach spę-
dzonych przed laptopem. Oczy się mniej męczą 
w okularach. 
 
I jak to w biznesie bywa: mniej znaczy więcej. Warto 
trzymać się tej reguły również pracując zdalnie i do-
bierając czy to biżuterię, czy inne dodatki.

Ulubione dodatki załóż też 
do pracy online
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Eksperci ds. wizerunku 
podpowiadają: zanim roz-
poczniemy wideokon-
ferencję, sprawdźmy, co 
stoi za nami. Wystarczy po-
stawić komputer na biurku 
i upewnić się, że mamy 
za sobą ścianę, regał 
z książkami lub posprząta-
ny pokój. To wpłynie na wi-
zerunek w biznesie. Deli-
katny makijaż w przypadku 
pań jest wskazany.

Makijaż 
i fryzura
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Podstawą pracy 
w kawarantannie jest 
jasny podział dnia - kie-
dy jesteś w pracy, kiedy 
„wracasz” do domu. 
Inaczej spędzisz 
przed komputerem 
wiele godzin, ale bez 
oczekiwanych efektów. 
Po pierwsze więc, nale-
ży ustawiać budzik 
na tę samą godzinę, co 
zwykle. Rutyna towa-
rzysząca dniom robo-
czym pozwoli zachować 
znany rytm dnia i ułatwi 
wykonywanie obowiąz-
ków. Po drugie, umów 
się z bliskimi, wyjaśnij 
dzieciom (na ile to oczy-
wiście możliwe), że 
o określonej godzinie 
będziecie już razem. 
I dotrzymuj słowa!  
Taki system wymaga 
mobilizacji, ale wszyst-
ko można dobrze zor-
ganizować.

Kilka zasad 
na każdy 
dzień
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Wygodne kroje, miękkie materiały i kolorystyczna spój-
ność - taki jest idealny strój służbowy do pracy zdalnej. 
Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Eksperci podpo-
wiadają, że czarne domowe ciuchy to kiepski wybór 
na stylizację podczas home office. Lepsze będą pastelo-
we bluzki, sukienki, jasne koszule, brązowe lub szare 
spodnie.

Kolory mają znaczenie. 
Czarny nie jest dobry 
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Praca zdalna wymusza zmiany w funkcjonowaniu 
pracownika i rodziny, z którą mieszka. Trzeba sobie 
niespodziewanie zorganizować przestrzeń do pracy. 
To może być biurko, a jeśli go nie mamy - stół w jadal-
ni, dużym pokoju lub kuchni. Ważne jest też krzesło, 
najlepiej wygodne. Wiele osób, które z powodu 
koronawirusa rozpoczęło z dnia na dzień home 
office, skarży się właśnie na brak wygodnego, ergo-
nomicznego krzesła, do którego przyzwyczaiły się 
ich plecy. Tylko takie krzesło lub fotel pozwala nor-
malnie pracować. Na biurku lub stole powinno być 
miejsce na laptopa, telefon lub tablet i inne potrzeb-
ne przedmioty. 
 
Koniecznie trzeba też zwrócić uwagę na oświetlenie. 
Miejsce, w którym stoi biurko lub stół powinno mieć 
jak największy dostęp do światła dziennego, co spra-
wi, że skupienie okaże się znacznie łatwiejsze.  
Ale pracować trzeba też przy sztucznym oświetleniu, 
więc najlepiej, aby lampa dawała chłodne światło.

Jak zorganizować sobie  
miejsce pracy 
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Pracując w domu nie moż-
na zapomnieć o chwilach 
przerwy, o tym już było. 
W biurze zwykle jest chwila 
na pogawędki ze współpra-
cownikami, więc podczas 
home office warto włączyć 
radio, albo chociaż spokoj-
ną muzykę, by w przerwie 
się odprężyć. Łagodne 
dźwięki lub ulubione mają 
niezwykle pozytywne dzia-
łanie.

Kojąca 
muzyka

Żaden biznesmen i żadna bizneswomen wychodząc 
do pracy nigdy nie pozwoliłaby sobie na niechlujny strój. 
Dlaczego zatem pracując zdalnie część osób nie przejmu-
je się stylizacją? Bo nikt nie widzi, a w dresie jest wygod-
nie. Szkoda nam też ubrań, które założylibyśmy do biura. 
Psychologowie mówią, że nie powinno tak być. - To, jak 
jesteśmy ubrani wpływa nie tylko na naszą atrakcyjność 
i pewność siebie, ale również na poziom energii i mobili-
zacji. A ta jest nam niezbędna podczas home office - uwa-
żają eksperci. 
No dobrze, skoro garsonka i garnitur niekoniecznie są do-
brym wyborem do pracy w domu. A jeansy? Biznesowy 
dress code je wyklucza i są mało wygodne. Dlatego lepiej 
zastąpić je spodniami z szerszymi nogawkami, ale takimi, 
w których też wychodzimy z domu. Do tego bluzka lub 
tunika, a jeśli jest chłodniej - sweterek. Na wypadek kon-
ferencji wideo można założyć marynarkę. Panowie z kolei 
powinni wkładać koszule. Uwaga, rękawy można podwi-
nąć, a krawat zostawić w szafie.

Koszula, podwinięte rękawy  
i bez krawata
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W ostatnich miesiącach 
stres podgryza nas bar-
dziej niż dotąd. Niepew-
ność, nowa sytuacja 
w pracy... Spędzanie cza-
su w domu sprzyja anali-
zowaniu sytuacji. A prze-
cież nie mamy wyjścia, 
trzeba przetrwać, to 
kwestia czasu.  
Zamiast oddawać się ro-
zmyślaniom, które być 
może są destrukcyjne, nie 
uciekaj od małych przy-
jemności. Koniecznie rób 
sobie przerwę lunchową 
i przygotuj coś smacznego 
do zjedzenia. Przeczytaj 
w krótki interesujący tekst, 
wyjdź na chwilę z psem 
i popatrz na zieleń. Pamię-
taj też o dobrej kawie lub 
herbacie - pielęgnuj rytua-
ły. Eksperci jak mantrę 
powtarzają, że trzeba się 
starać żyć, jak dotąd.

Lunch jak 
zwykle  
i dobra 
kawa





Z DR KAMILĄ KACPRZAK-WACHNIEW,  
AUTORKĄ BLOGA NAUKOWO UCZUCIOWO,  
ROZMAWIA TOMASZ SKORY 

Zacznę od pytania, które często Pani za-
daje innym: jak poznała Pani swojego mę-

ża? Czy może właśnie „przez internet”? 
Właśnie tak! Swojego męża poznałam 

na Tinderze. Miałam też wcześniej doświad-
czenie w korzystaniu z portali randkowych. 
Osobiste zaangażowanie w randki online sta-
ło się dla mnie impulsem do tego, aby poszu-
kiwać naukowego wyjaśnienia tego, jak lu-
dzie funkcjonują w takich miejscach. Po za-
kończeniu badań i publikacji książki „Związ-
ki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera 
życiowego na portalach randko-wych” ten 
temat nie przestał mnie interesować. W tam-
tym czasie co prawda zajęłam się tematem 
randkowania nastolatków, ale prywatnie na-
dal zaglądałam na portale randkowe. Co cie-
kawe, profil mojego męża nie zawierał zdję-
cia profilowego, co raczej bywa wystarcza-
jącym powodem, aby odrzucić taką osobę. 
Pewnie by się tak zadziało, gdyby nie opis – 
cytat z piosenki Kaczmarskiego, co było dość 
nietypowe, biorąc pod uwagę typowe treści 
umieszczane na profilach. Myślę, że znacze-
nie miał też fakt, że dopiero co zarejestrowa-
łam się w aplikacji, nie byłam jeszcze prze-
ciążona wielością kandydatów i ciągłą ich 
oceną. 

A tak bez odnoszenia się do własnych do-
świadczeń, myśli Pani, że ogólnie łatwiej 

jest dziś znaleźć partnera w realu  
czy wirtualnym świecie? 

Odpowiedź nie jest tutaj jednoznaczna, 
wszystko zależy od tego, jaki mamy dostęp 

do potencjalnych partnerów. Kiedy sama 
korzystałam z aplikacji randkowej, więk-
szość moich znajomych miała już partnera 
lub założyła rodzinę. Ukończyłam też stu-
dia, które były mocno sfeminizowane. Z ko-
lei ze względu na liczne obowiązki w cza-
sie realizacji studiów doktoranckich moje 
możliwości poznania nowych osób i efek-
tywnego randkowania zostały mocno ogra-
niczone. To właśnie pokazują badania: ła-
twiej jest znaleźć partnera w świecie wirtu-
alnym, kiedy nie mamy za wiele okazji 
do tego, aby zawierać nowe znajomości, np. 
jesteśmy samotnymi rodzicami, nie mamy 
zbyt wiele wolnego czasu, przenieśliśmy 
się do nowego miasta itp. Dużo łatwiej po-
znać kogoś w realu, kiedy podejmujemy 
różne aktywności, mamy szeroką sieć kon-
taktów i dostęp do osób, które nie są jesz-
cze zajęte. 

Jeśli – zakładam – łatwiej jest zawiązać 
znaczącą relację w realu, to skąd duża po-

pularność aplikacji randkowych? Jeste-
śmy nieśmiali i trudno odezwać się nam 

do kogoś na żywo? 
Zakłada Pan, że ludzie korzystają z apli-

kacji randkowych, bo chcą nawiązać zna-
czącą relację, ale nie zawsze tak jest. Użyt-
kownicy mają różne motywy korzystania 
z portali randkowych, nie tylko uczuciowe 
czy seksualne. Poczucie bycia osobą atrak-
cyjną i codzienne utwierdzanie się w tym, 
że jest się interesującym dla innych, może 
być wystarczającym powodem, aby co-
dziennie zaglądać na swoje konto. Inną spra-
wą jest to, że wiele naszych relacji już prze-
nieśliśmy do świata wirtualnego. Skoro 
utrzymujemy przyjaźnie, korzystając z me-
diów społecznościowych, bo często tak jest 

łatwiej, to trudno się dziwić, że zagadywa-
nie do obcych nam osób może być nie tylko 
trudne, ale też uznane za dziwne. Nawet 
kiedy ktoś zainteresował nas w realu, ma-
my wspólnych znajomych, więc potencjal-
nie nawiązanie kontaktu nie byłoby trudne, 
to i tak zazwyczaj najpierw sprawdzamy tę 
osobę w sieci i tam inicjujemy pierwszy kon-
takt. Badacze określili nawet sekwencję kro-
ków, w jakich następuje rozwinięcie znajo-
mości i w początkowej fazie najczęściej roz-
wija się ona właśnie wirtualnie. 

Internet na pewno oferuje nam możliwość 
poznania ludzi, których nigdy by się nie 

poznało ns przykład ze względu  
na odległość... 

Myślę, że aktualnie wykorzystywane apli-
kacje randkowe mają służyć przede wszyst-
kim sprawnemu dopasowaniu ludzi, którzy 
znajdują się już blisko siebie. Tak działa 
Tinder albo Happn. To drugie narzędzie po-
może nam nawet zidentyfikować osoby, 
z którymi fizycznie minęliśmy się danego 
dnia, o ile są użytkownikami aplikacji. Miej-
sce zamieszkania bywa często istotnym kry-
terium przy selekcji profili, ale nie jedynym. 
Im większą elastyczność wykażemy 
przy ustalaniu kogo szukamy, tym większe 
szanse na znalezienie miłości. Dobrze jest 
się jednak zastanowić, jakie kryteria są 
nienegocjowalne, a co będzie jedynie atu-
tem danej osoby.  

Podejrzewam, że za duży wybór  
kandydatów też bywa zgubny? 

Owszem, mnogość opcji może być zgub-
na. Przeglądanie kolejnych profili i ich oce-
na stanowi dla nas poznawczy wysiłek. 
Z czasem z coraz mniejszą uwagą dokonuje-

RANDKOWANIE ONLINE JEST JAK  
WIZYTA W SUPERMARKECIE
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my wyboru potencjalnych kandydatów 
i oceniamy ich na podstawie najłatwiejszych 
w porównywaniu kryteriów. Użytkownicy 
portali randkowych potrafią rozpoznać, kto 
jest dla nich pociągający albo bardziej pocią-
gający od innych, ale niekoniecznie, kto spo-
doba im się jako osoba i z kim stworzą dobry 
związek. Możemy więc umówić się na rand-
kę z osobą, która spełniła nasze wymogi co 
do wyglądu, wykształcenia, zainteresowań, 
ale dopóki nie dojedzie do rzeczywistej in-
terakcji, nie wiemy, czy w ogóle polubimy tę 
osobę. Jeśli nie, to okaże się, że cały dotych-
czasowy wysiłek, włożony w przeglądanie 
i selekcję profili, nawiązanie rozmowy, po-
szedł na marne. Inna sprawa, że randkowa-
nie online porównywane jest często do wi-
zyty w supermarkecie. Tak jak przyglądamy 
się towarom sklepowym, porównujmy ich 
parametry, szukamy najlepszych okazji, tak 
samo zachowujemy się w stosunku do osób 
poznanych w sieci. 

To chyba znak naszych czasów, że ciągle 
szukamy czegoś lepszego. Chcemy mieć 
większe telewizory, szybsze samochody, 

nowsze telefony, choć te „stare” nadal 
działają. Czy aplikacje nie sprawiły, że za-

częliśmy patrzeć na partnerów przedmio-
towo i zamiast dbać o swoje związki  
wymieniamy je na „lepszy model”? 

Po pierwsze bycie użytkownikiem apli-
kacji lub portalu randkowego dostarcza nam 
informacji o ilości dostępnych kandydatów. 
Po drugie korzystanie z randek online sprzy-
ja ocenie własnej wartości na rynku matry-
monialnym za sprawą otrzymywanych wia-
domości, lajków, serduszek itp. Jeśli wyda-
je nam się, że mamy duży wybór potencjal-
nych partnerów, którzy są nami zaintereso-

wani, utwierdza nas to w przekonaniu, że 
możemy wybrać tego najlepszego, który nie 
musi być tym aktualnym. Otwarcie się na po-
szukiwanie nowego partnera bywa jednak 
sumą różnych składowych. Poczucie saty-
sfakcji z aktualnego związku, postrzeganie 
obecnego partnera jako trudnego do zastą-
pienia lub brak alternatyw dla dokonanego 
wyboru raczej oddalą nas od podjęcia decy-
zji o utworzeniu lub utrzymaniu konta 
na portalu randkowym. Problem pojawia się, 
gdy nie czujemy się najlepiej z aktualnym 
partnerem. 

Szczególną niesławą cieszy się chyba 
Tinder? O nim najczęściej się mówi,  

że sprzyja częstym zmianom partnerów. 
Badania to potwierdzają?             

Zależy, kto te badania realizuje, na przy-
kład zespół Tindera opublikował wyniki ba-
dań, które przeczą, aby aplikacja służyła wy-
łącznie do nawiązywania krótkotrwałych re-
lacji. Nie wnikając w aspekty metodologicz-
ne prowadzonych badań, powiedziałabym, 
że z aplikacji korzystają różni ludzie, w róż-
nym celu. Warto zaznaczyć, że są wśród tych 
osób takie, których nie interesują przelotne 
znajomości, co nie znaczy, że te osoby nie 
zaangażują się w jakąś formę kontaktu fi-
zycznego na randce, od pocałunku po seks. 
I odwrotnie, użytkownik może poszukiwać 
wyłącznie niezobowiązujących kontaktów 
seksualnych, ale ostatecznie zaangażować 
się w związek uczuciowy. 

Naukowo Uczuciowo powstało jako rezul-
tat zainteresowań naukowych, które się-

gają okresu, gdy była Pani jeszcze stu-
dentką. Internet zmienia się dynamicznie, 

zapytam więc, czy od tamtego czasu 
zmieniło się coś w randkowaniu online? 

Na bieżąco przeglądam bazy danych ar-
tykułów naukowych w poszukiwaniu inspi-
racji do kolejnych wpisów na bloga. To, co 
zauważyłam, to wzrastającą rolę wykorzy-
stania sztucznej inteligencji do kojarzenia 
par, a nawet przewidywania trwałości istnie-
jących już związków. Myślę, że wprowadze-
nie Facebook Dating może wkrótce trochę 
odświeżyć rynek randek online w Polsce. To 
narzędzie jest już testowane w innych pań-
stwach. 

Facebook Dating? Co to za nowość? 
To nowa usługa Facebooka. Wydaje się 

być całkiem interesująca. Na bazie informa-
cji z naszego profilu, od zainteresowań, 
po wydarzenia, w których bierzemy udział, 
aż po grupy, których jesteśmy członkami, 
algorytm zaproponuje nam profile podob-
nych do nas osób. Na swoim koncie będzie-
my mogli publikować posty i stories 
z Instagrama, więc tworzenie profilu będzie 
odbywało się dynamicznie. I kiedy ktoś nas 
zainteresuje, nie będziemy musieli czekać 
z nawiązaniem kontaktu. Możemy od razu 
skomentować post danej osoby albo dać 
lajka. Co jednak ważne, Facebook Dating za-

pewnia nam dyskrecje. Nikt z naszych zna-
jomych nie będzie wiedział, że randkujmy, 
o ile nie zdecydujmy, aby aplikacja poten-
cjalnie sparowała nas z kimś znajomym. My-
ślę, że to ciekawe rozwiązanie i łączy w so-
bie dwa najpopularniejsze sposoby na po-
szukiwanie partnera – udział znajomych 
i randki online. 

A jakie aplikacje i portale są obecnie naj-
popularniejsze? Czym się różnią? 

Prym nadal wiedzie Tinder i Badoo, ale 
opcji jest więcej. Dostępne platformy może 
różnić forma doboru i prezentacji profili 
kandydatów, grupa docelowa i jej potrzeby, 
marka czy kultura danego serwisu oraz 
opłaty. Mamy więc takie portale, które za-
chęcają do uzupełnienia testów osobowoś-
ci i na tej podstawie algorytmy proponują 
nam konkretne profile. W innym przypad-
ku sami dokonujmy selekcji i przeglądamy 
wyniki wyszukiwania. To, co może różnić 
aplikacje i portale randkowe to ich wyspe-
cjalizowanie ze względu na potrzeby albo 
przedział wiekowy danej grupy. Innymi sło-
wy, każdy znajdzie coś dla siebie. 

Przybywa chyba platform dedykowanych 
kobietom, jak Bumble czy Zaadoptuj Fa-
ceta. Panie przyjmują bardziej aktywną 

postawę w randkowaniu online? 
Te platformy nie mają jednak zbyt dużej 

liczby użytkowników. Dla przykładu, apli-
kacja Bumble została pobrana w Google Play 
blisko 160 tysięcy razy, co stanowi niewiel-
ką liczbę w porównaniu z 4 milionami ściąg-
nięć Tindera. Co ciekawe, popularność 
Bumble zupełnie inaczej prezentuje się w in-
nych państwach. Pytanie, czy w Polsce ko-
biety mają trudność z zainicjowaniem kon-
taktu, czy jednak panowie preferują trady-
cyjne sposoby nawiązywania znajomości. 
Badania pokazują, że to zdecydowanie częś-
ciej mężczyźni wysyłają pierwsze wiado-
mości. Od momentu zdobycia „matcha” 63 
proc. mężczyznom wystarczy 5 minut, aby 
napisać do sparowanej partnerki. 

Kobiety czasem mają dość bycia zarzuca-
nymi propozycjami z każdej strony?  
Tutaj istotną kwestią jest nie tylko ilość 

otrzymywanych wiadomości, ale także ich 
jakość. Kobiety unikają panów wysyłających 
wiadomości typu „fajna jesteś, umówmy 
się”. Zaczepki z reguły nie działają, długie 
wiadomości odstraszają, formalne przywi-
tania nie robią dobrego wrażenia, a krótkie 
„hej, co tam?” nie zachęcają do rozmowy. 
Pominę już wulgarne i agresywne propozy-
cje. Rozpoczęcie rozmowy wcale nie jest ta-
kie łatwe, dla żadnej ze stron. 

Randki w sieci kojarzą się głównie z mło-
dzieżą. Czy starszym rocznikom mają 

 mniej do zaoferowania? Czy to kwestia  
innej mentalności? 

Randkowanie to domena osób w mło-
dym wieku, może stąd Pana skojarzenie.B 
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B Poszukują one partnera, to jedno z zadań 
rozwojowych przewidzianych na ten czas. 
Później na rynek matrymonialny wracają 
osoby po zakończonych związkach oraz 
po stracie partnera. Dla tych osób dedyko-
wane są często osobne portale, mniej nasta-
wione na randkowanie, a bardziej służące 
kojarzeniu par dla celów matrymonialnych. 
Te osoby faktycznie mogą mieć pewne 
obiekcje na poziomie technicznym i men-
talnym, aby poszukiwać partnera w sieci. 

Jeden z Pani tekstów na blogu zatytuło-
wany jest „Dlaczego spotykamy dziwne 

osoby na Tinderze?”. No właśnie, dlacze-
go? I czy aby na pewno dziwniejsze niż 

na żywo? 
Osoby, które spotykamy w sieci nie róż-

nią się od tych, które spotykamy codzienne 
na ulicy, różnią się natomiast od tych, któ-
re są naszymi znajomymi i partnerami.  
Ci pierwsi są przypadkowi, ci drudzy są 
przez nas wybierani – lubimy ich, są z tych 
samych kręgów społecznych, coś nas łączy. 
Społeczność portali i aplikacji randkowych 
odzwierciedla przekrój naszego społeczeń-
stwa, dlatego znajdziemy tam właściwie 
każdego, także te osoby, które w innych wa-
runkach szybko byśmy odrzucili. Kiedy za-
liczamy kolejną nieudaną albo nawet słabą 
randkę nasza ogólna ocena poznanych osób 
staje się negatywna. W tym rzecz, aby nie 
umawiać się z każdą poznaną w sieci osobą, 
ale tylko z tymi użytkownikami, których po-
lubimy i co do których przewidujmy, że mi-
ło spędzimy czas. Wówczas ograniczymy 
szansę na spotkanie osoby, z którą normal-
nie byśmy się nie umówili. 

Na co w takim razie zwracać uwagę prze-
glądając profile, by uniknąć rozczarowań? 

W randkowaniu online możemy popeł-
nić kilka błędów, na przykład założyć, że 
druga osoba kieruje się takimi samymi mo-
tywami korzystania z aplikacji randkowej 
co my. Tymczasem na podstawie zawartych 
w opisie informacji jesteśmy w stanie zało-
żyć, jakiego typu relację ta osoba chce na-
wiązać. Jeśli zależy nam na znalezieniu part-
nera do długotrwałego związku, warto 
zwrócić uwagę na to, czy i jakie informacje 
ta osoba zamieściła na swoim profilu 
randkowym. Jeśli odnoszą się one do prefe-
rowanego stylu życia, cech osobowości 
własnych czy oczekiwanych u przyszłej 
sympatii, to istnieje szansa, że nasze ocze-
kiwania są podobne. Kiedy twórca profilu 
wyraźnie skupia się na fizyczności i seksu-
alności, to najpewniej będzie zainteresowa-
ny innym rodzajem znajomości.  

Co więcej, piszmy do tych osób, których 
opis na profilu randkowym pozwoli nam do-
strzec podobieństwa w zakresie wyznawa-
nych wartości. Czym jednak kierować się, 
kiedy brakuje opisu albo jest bardzo zdaw-
kowy? Możemy spróbować ocenić zdjęcie 
danej osoby nie tyle pod względem jej atrak-
cyjności, ale tego, w jakim kontekście się 

na nim prezentuje. Należy jednak pamiętać, 
że nie sposób uniknąć rozczarowań, nawet 
jeśli dana osoba wydaje się być dla nas od-
powiednia.  

Właściwa selekcja to jedno, ale jeszcze 
trzeba samemu przykuć czyjeś oko.  

Jak zwiększyć swoją „wirtualną  
atrakcyjność”, oczywiście bez publikowa-

nia nieprawdy i przerobionych zdjęć? 
Myślę, że dobrze jest być „jakąś” osobą, 

zaprezentować się z korzystnej strony, ale 
też nie ukrywać ewentualnych mankamen-
tów urody. Zdarza się, że ludzie publikują 
swoje nieaktualne zdjęcia, które stanowią 
obietnicę, że mogliby tak teraz wyglądać. Ta-
ka strategia również prowadzi do rozczaro-
wań. O naszej atrakcyjności stanowi również 
opis, najlepiej, żeby coś o nas mówił, ale też 
stanowił punkt zaczepienia dla rozpoczęcia 
z nami rozmowy. Jeśli na profilu zamieści-
my tylko fakty z naszego życia, to narazimy 
się na te same, nudne pytania. Wykazanie 
się odrobiną humoru, nawet napisanie cze-
goś zaskakującego, będzie lepszą strategią 
na przyciągniecie uwagi i sprowokowanie 
otrzymania wiadomości. 

Nie da rady wpasować się we wszystkie 
gusta, więc musimy się pogodzić z odrzu-
ceniem. Z tego, co przeczytałem, wynika, 

że panowie sobie z tym gorzej radzą... 
Na blogu przywołuję ciekawy ekspery-

ment, w którym badani mieli przetestować 
funkcjonowanie nowego portalu randko-
wego, ale w rzeczywistości przyglądano się 
ich reakcji na bycie odrzuconymi. Ekspery-
ment polegał na tym, że połowa uczestni-
ków otrzymywała informację o tym, że żad-
na z wybranych przez nie osób nie jest nimi 
zainteresowania. Mężczyźni mieli z tym 
większy problem niż kobiety. Ich nastawie-
nie stawało się nieprzychylne nie tylko 
do konkretnej osoby, ale całej grupy. Zdarza 
się, że w obliczu odrzucenia mężczyźni nie-
przyjemnie komentują wygląd kobiety, um-
niejszając jej wartość. Należy jednak zauwa-
żyć, że panowie dużo częściej mają okazję 
do tego, aby poczuć się sfrustrowanymi. To 
oni inicjują kontakt, proponują randkę itp., 
przez co częściej ryzykują bycie odrzucony-
mi. Nie każdy umie sobie z tym doświadcza-
niem konstruktywnie poradzić.  

Skoro randkowanie w sieci bywa często 
rozczarowujące, a momentami wręcz 

przykre, to dlaczego tak wiele osób  
kontynuuje tam swoje poszukiwania? 
Samo poznawanie nowych osób bywa 

ekscytujące, a już szczególnie gdy inni lu-
dzie odwzajemniają nasze zainteresowanie. 
Kto z nas nie lubi otrzymywać lajków i ser-
duszek? Mechanizm funkcjonowania ser-
wisów randkowych przypomina trochę grę 
w kasynie. Co jakiś czas otrzymujemy drob-
ne nagrody, w postaci czyjegoś zaintereso-
wania, po to, aby dalej kontynuować tę 
randkową grę. Powiadomienia o tym, ile 
mamy nieprzeczytanych wiadomości, ile 
osób obejrzało nasz profil, że otrzymaliśmy 
„matcha” nie pojawiają się bez powodu. To 
one podtrzymują naszą wiarę, że może na-
stępnym razem uda się poznać odpowied-
nią osobę, pomimo dotychczasowych śred-
nich albo słabych randek.  

Czasami zainwestowaliśmy już tyle cza-
su, a nawet pieniędzy w poszukiwanie part-
nera, że po prostu trudno nam skasować 
profil, licząc, że ta inwestycja się jednak 
zwróci.  

A dlaczego zdarza się, że osoby już 
w związkach nie kasują swoich profili?  
Co więcej, aktywnie z nich korzystają? 
Prawdą jest, że część osób będących 

w związkach pozostaje aktywnymi użyt-
kownikami aplikacji randkowych. Pojawia 
się tutaj problem zdrady i braku zaangażo-
wania, który jest dość złożony i możemy go 
wyjaśnić za pomocą kilku teorii, np. wy-
miany i inwestycji. Randkując w sieci ma-
my dostęp do wielu alternatywnych i atrak-
cyjnych partnerów, którzy na dodatek są 
nami zainteresowani, dlatego dużo łatwiej 
ulec pokusie pozostania „w obiegu” niż 
wtedy, gdy nasz partner wydaje się nam 
trudny do zastąpienia i mamy wątpliwość, 
jakie są nasze szanse na rynku matrymo-
nialnym. Serwisy randkowe dają nam wy-
obrażenie, często złudne, że opcji jest wie-
le, więc niektórym trudniej jest skasować 
swoje konto.  

Czy w takim razie aplikacje „zachęcają” 
do zdrad, jak głoszą czasem tytuły  

w plotkarskich portalach? 
Może nie tyle zachęcają, co sprzyjają zdra-

dzie, bo umożliwiają dostęp do potencjal-
nych kandydatów, jednocześnie pozwalając 
zachować względną anonimowość. Inna 
kwestia dotyczy tego, co dla kogo oznacza 
zdradę, np. czy będzie nią flirt w sieci albo 
posiadanie konta na portalu randkowym?  

A czy Pani zdarza się jeszcze czasami  
zaglądać na takie portale, w celach  

naukowych oczywiście? 
Interesują mnie nowinki w świecie ran-

dek online i chętnie dowiaduję się o nowych 
aplikacjach, ale nie jestem ich aktywnym 
użytkownikiem. Gdy sprawdzę na czym po-
legają, szybko usuwam konto.

dr Kamila  
Kacprzak-Wachniew 

autorka bloga Naukowo Uczuciowo 
i współautorka książki „Związki miłosne 

w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego 
na portalach randkowych”. Wśród zainte-

resowań naukowych wymienia nowe 
technologie, randki w sieci i życie uczucio-
we młodych ludzi. Pomorzanka, zakocha-

na w Londynie, fanka Netflixa  
i gier planszowych.
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Anna Lewandowska, 
Edyta Górniak, Mał-

gorzata Rozenek i mnó-
stwo innych znanych 
osób wybiera odzież mar-
ki ZAQUAD. Firma stwo-
rzona kilka lat temu przez 
młodą projektantkę zy-
skała uznanie najwięk-
szych gwiazd. Co jest re-
ceptą na sukces Anny 
Banaczek?  

POSTAWIŁA 
NA JAKOŚĆ 
Znakiem rozpoznaw-
czym marki są niestan-
dardowe kroje, unikato-
we tkaniny, printy oraz 
dbałość o wysoką jakość 
wykończenia. Chodzi 
o wydobycie zmysłowoś-
ci, która rodzi się pomię-
dzy współczesną kobietą 
a modą - to motto firmy. 
Młoda projektantka trafi-
ła w gusta pań. Jej kolek-
cjami szybko zaintereso-
wały się gwiazdy. Ubrania 
ze znakiem ZAQUAD pre-
zentują najbardziej presti-
żowe magazyny modo-
we. W jaki sposób udało 
się jej przekonać do  swo-
jej marki tyle znanych 
osób?  

DOBRA ENERGIA 
DZIAŁA 
- Kiedy zaczynałam przy-
godę z modą, współpraca 
z gwiazdami nawet mi się 
nie marzyła. Ostatnio zro-
biłam jednak krótkie pod-
sumowanie i okazało się, 
że nie ma w Polsce wielu 
gwiazd, których nie ubie-
raliśmy, może poza Anją 
Rubik. Nie mam pojęcia, 
dlaczego znanym Polkom 
tak przypadają do gustu 
nasze ubrania. Może cho-
dzi o dobrą energię? 
Otwierając swoją markę, 
wkładałam w nią bardzo 
dużo czasu, pracy i serca. 
Jeśli chodzi o relację  
z ludźmi, to zawsze 
sprawdzają się czyste in-
tencje. Kiedy je masz, do-

bra energia sprawia, że lu-
dzie do ciebie wracają. To 
się samo dzieje. Pokora to 
klucz do  wszystkiego. 
Wiele osób mówi mi, że 
mam tę dobrą energię 
i przyciągam nią innych - 
zdradza projektantka. 

PRZYJACIÓŁKA 
GWIAZD 
Bezpośrednie kontakty 
z klientkami to bardzo 
ważna sprawa.  

- Często kontaktujemy 
się przez internet, spoty-
kamy, rozmawiamy. Ma-
my dobre relacje, z więk-
szością gwiazd zdążyły-
śmy się zaprzyjaźnić - wy-
jaśnia pani Anna.  

Aktorki, prezenterki 
telewizyjne, piosenkarki 
i celebrytki na co dzień za-
kładają ubrania dostępne 
w butiku i  internetowym 
sklepie. Na specjalne oka-
zje - gale, koncerty czy in-
ne ważne wydarzenia - 
zamawiają coś wyjątko-
wego, szytego tylko dla 
nich. 

MA BYĆ WYGODNIE 
Ideą jest tworzenie 
ubrań, które kobiety bę-
dą mogły i chciały zakła-
dać na co dzień. Materia-
ły, z jakich powstają su-
kienki, bluzki czy płasz-
cze mają być wygodne 
i przyjemne w noszeniu. 

- Nie tworzę udziw-
nionych kreacji, tylko rze-
czy, które kobiety będą 
chciały nosić - wyjaśnia 
Anna Banaczek. Ogrom-
ne znaczenie przywiązu-
je do  właściwej techniki 
wykonywania odzieży.  

- Nie liczy się wyłącz-
nie projekt. Ważny jest 
również krój. Trzeba 
mieć niemałe doświad-
czenie, aby tworzyć rze-
czy dobrze skrojone - za-
znacza. 

TAK TO SIĘ ROBI 
Jak powstają kolekcje 
marki? Pani Anna zazwy-
czaj do projektowania 
siada wieczorami. Wtedy 
rodzą się najlepsze po-
mysły.  

- Jeżdżę na targi teks-
tylne, gdzie szukam naj-
lepszych producentów 
tkanin i muszę przyznać, 
że tam też w mojej głowie 
rodzą się różne koncep-
cje. Śledzę trendy, wiem, 
co dzieje się w sztuce, bi-
znesie i społecznościach. 
Obserwuję świat wokół 
mnie, patrzenie z per-
spektywy innych dzie-
dzin jest odkrywcze.  

Od czego zaczyna? 
Za każdym razem od cze-
go innego. Raz od tkanin, 
innym razem od elemen-
tu konstrukcyjnego.  

- Zawsze dążę do tego, 
by kobiety chciały ubierać 
się w stworzone przeze 
mnie ubrania, a nie jedy-
nie oglądać je - opowiada. 

FILOZOFIA MODY 
Jej zdaniem najważniej-
sze, by kreacje dawały  
poczucie wyjątkowości 
i pewności siebie.  

- Chcę, żeby kobiety 
mogły wyrażać własną 
osobowość poprzez swo-

je stylizacje - tłumaczy 
Anna Banaczek. - Inspira-
cje odnajduję w różnych 
miejscach i sytuacjach. 
Zależy, w jakim momen-
cie życia akurat jestem. 
Punktem wyjścia jest dla 
mnie zawsze kobieta i jej 
potrzeby. Wzory czerpię 
głównie z życia. Prioryte-
tem jest komfort i poczu-
cie pewności siebie.  

PRACOWITOŚĆ JEST 
KLUCZOWA 
Jak ubiera się Anna 
Banaczek? Jak przyznaje, 
w pracy wygląda czasem 
jak... trener.  

- Noszę różne rzeczy. 
Nie kolekcjonuję butów 
ani torebek, nie przywią-
zuję się raczej do rzeczy 
materialnych. Stawiam 
na dobrej jakości, klasycz-
ne modele, które służą la-
tami. Zdarza mi się skusić 
na ubrania bądź dodatki, 
które są w trendach. 
Wbrew pozorom do mo-
dy mam duży dystans - 
zdradza.  

ONA UBIERA NAJWIĘKSZE 
POLSKIE GWIAZDY. JAK TO ROBI?  
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Anna Banaczek, 
właścicielka

Anna 
Lewandowska

Anna 
Dereszowska

Katarzyna 
Zielińska
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Wielkimi krokami nadchodzi lato i waka-
cje. Czas odpoczynku i urlopów, a co za tym 
idzie, poluzowania trochę pracowniczego 
dress code’u i lekkiego szaleństwa. Nie bez 
powodu projektanci na sezon letni wybra-
li tak wiele piękny barw i odważnych pro-
jektów. Sprawdź, co tego lata będzie mod-
ne i jak nowe trendy łączyć w wakacyjnych 
stylizacjach. 

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE 
Myśląc o najważniejszym dodatku do let-
nich stylizacji od razu przychodzą na myśl 
okulary przeciwsłoneczne. W tym sezonie 
wracają duże oprawki, tak zwane okulary 
muchy czy te niczym z kina, gdy idziemy 
na seans filmów 3D. Wakacje to też czas 
na kolorowe okulary, a w tym sezonie naj-
lepiej w odcieniu mocnego różu lub czer-
wieni. Dla tych najodważniejszych projek-
tanci proponują cienkie okulary sportowe, 
które używamy podczas biegów, ale tym ra-
zem nosimy je do codziennych stylizacji. 
Wakacje to ten moment, w którym warto 
podejść do mody z lekkim przymrużeniem 
oka. 

Okulary 
przeciwsłoneczne. 

Obowiązkowo!
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BARDZO LETNIE TRENDY 
NA NADCHODZĄCE WAKACJE

Lekkie letnie su-
kienki to coś, na co 
czekamy z najwięk-

szym wytęsknie-
niem. Uszyte z deli-

katnych, a przede 
wszystkim natural-

nych materiałów, 
które sprawdzą się 
najlepiej w upalne 

dni. 
Wybierając fason 

zdecydujmy się 
na taki, który bę-
dzie choć lekko 

podkreślał talię. 
A do sukienek o luź-

niejszym kroju za-
łóżmy wąski pasek. 

Jeśli ciepłe dni,  
to koniecznie 
kwiaty
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NAKRYCIA GŁOWY 
Drugim najważniejszym dodatkiem sezonu 
letniego jest na pewno… kapelusz! Ten na-
turalny odruch zakrywania głowy 
przed słońcem nie musi oznaczać nudy. 
Oczywiście najbardziej szykowny na plaży 
był jest i będzie - słomkowy kapelusz. 
Z im większym rondem, tym lepiej! Po dłu-
gim czasie najmodniejszym fasonem sezo-
nu jest kapelusz typu bucket hat nazywany 
często „wędkarskim”. To także wielki po-
wrót wszelkich kapeluszy z dawnych lat, nie 
bójmy się więc eksperymentować, a o po-
moc i poradę poprośmy nasze mamy i ba-
cie. Najwygodniejszym okryciem głowy bę-
dzie turban. A co najlepsze, możemy zrobić 
go same - z chusty, apaszki lub delikatnego 
szala w modnym kolorze. 

KOLORY 
Choć moda co sezon się zmienia i kreuje  
nowe trendy, to pewne kwestie nie ulegają 
zmianie. Jest nią paleta barw jakimi rządzi 
się sezon letni. Są to żywe kolory i delikat-
ne pastele. W tym sezonie wyjątkowo moc-
no na pierwszy plan wybiła się słoneczna 
żółć i głęboki błękit. Najlepiej w wersji total 
looku lub w zestawieniu z innymi kolora-
mi. Uwaga, ważne, by połączenia były jak 
najbardziej harmonijne, dlatego zwróćmy 
szczególną uwagę na nasycenie barw, któ-
re ze sobą łączymy. Inaczej mówiąc - 
wszystkie pastele łączmy z pastelami, 
a wszelkie kolory nasycone z nasyconymi. 
I już! 

KOSTIUMY KĄPIELOWE 
Najmodniejsze i najbardziej pożądane do-
tąd bikini schodzą na drugi plan i ustępują 
miejsce strojom kąpielowym jednoczęścio-
wym. Sklepy wprost oszalały na ich punk-
cie! Wybór jest ogromny: jednokolorowe, 
minimalistyczne lub ozdobione wzorami 
retro, uszyte z prążkowanej dzianiny lub 
zrobione na szydełku. Co najciekawsze, 
możemy wykorzystywać je w codziennych 
stylizacjach, traktując jako body. Łączymy 
je wtedy z dżinsowymi szortami i dużymi 
koszulami np. z męskiej szafy. Stroje kąpie-
lowe jednoczęściowe mają ogromną zaletę 
– pasują naprawdę do każdej figury. 

KWIATY, KWIATY  
I JESZCZE RAZ KWIATY! 
Kwiatowe wzory i motywy na sezon wios-
na-lato nie powinny być dla nikogo zasko-
czeniem. A jednak, w tym sezonie nie moż-
na wprost od nich uciec i nie mieć choć jed-
nej rzeczy usianej piękna kwiatową łączką. 
Hitem tego sezonu są sukienki w drobne 
kwiaty o długości midi lub maxi o bardzo 
zwiewnym luźnym kroju. Nie ma tu miej-
sca na pasek i ciasną talię czyli tak jak po-
winno w wakacje być. Odpoczywajmy 
i bawmy się modą, bo to właśnie ona może 
przynieść nam wciąż tak wiele beztroskiej 
i prostej radości.  
OLIWIA SARNOWSKA
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Słomkowy 
kapelusz idealny 
na plażę

R E K L A M AModa plażowa, czy-
li obowiązkowo 

idealnie dobrany 
do sylwetki ko-

stium kąpielowy, 
ulubiona plażowa 
torba lub koszyk 

i przede wszystkim 
kapelusz. 

Na wierzch narzu-
camy pareo lub du-

żą chustę. 
Na chłodniejsze dni 
idealny będzie letni 
sweterek lub kimo-
no. A tym paniom, 
które szukają nie-
oczywistych i cie-

kawych rozwiązań 
– polecamy koszu-
lę. Najlepiej w jas-

nym kolorze, który 
doskonale podkre-
śli opaleniznę. Ide-

alna będzie biała 
koszula, która w ze-
stawie z złotą biżu-

terią uczyni z nas 
królową plaży.
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W MASECZCE 
W błędzie jest ten, kto twierdzi, że masecz-
ki w modzie są czymś zupełnie nowym. 
Każdego roku na tygodniach mody wielu 
trendsetterów nosiło je jako modny doda-
tek. Nikt nawet nie przypuszczał, tworząc 
najmodniejsze trendy na sezon wiosna-la-
to 2020, że wśród dodatków i akcesoriów 
do naszych stylizacji maseczki dołączą 
na długo. Choć wielu z nas nie przekona się 
do ich noszenia, to dla tych, którzy starają 
się dostosować do nowej rzeczywistości, 
mamy kilka rad i propozycji 

Obecnie obowiązek noszenia maseczki 
dotyczy wielu obszarów naszego życia. Nie-
którzy więc pokusili się o projektowanie 
maseczek nawet do strojów kąpielowych. 
Mają ten sam wzór co strój kąpielowy i są 
idealnie do niego dopasowane. Maseczki 
towarzyszą nam także w tym najważniej-
szym dniu - państwo młodzi biorąc ślub, 
muszą zakrywać usta i nos. Nie trzeba by-
ło długo czekać i już możemy znaleźć 
na rynku maseczki idealne na tak uroczy-
ste okazje. Są to maseczki proste - białe lub 
kremowe, z ozdobną koronką lub wstążka-
mi, delikatnym haftem czy perełkami. Wy-
bór jest już tak duży, że na pewno znajdzie-
my taką, która będzie najlepiej pasować. 
W sprzedaży są także maseczki na pierw-
szą komunię świętą czy bierzmowanie, oz-
dobione religijnym wzorem. A dla tych, któ-
rzy zawsze wybierają elegancję, jest wersja 
„garniturowa”, idealna np. do biura, speł-
niająca wszelkie wymagania nawet najbar-
dziej surowego dress code’u. 

Tym, którzy wciąż nie są przekonani 
do maseczek, przypominamy, że noszą je 
najbardziej wpływowi celebryci i gwiazdy 
show-biznesu, modelki i największe ikony 
mody. To „dodatek”, który łączy nas obec-
nie z całym światem. I choć powody nosze-
nia nie są przyjemne i robimy to po prostu 
z konieczności – nie nastawiajmy się źle. Po-
myślmy o tym, jako o kolejnym elemencie 
stylizacji, za pomocą którego możemy wy-
razić siebie. Dla jednych będą to więc fol-
klorystyczne kwiaty i mocne kolory, a dla 
innych prostota i minimalizm. Jeśli już mu-
simy nosić maseczki, to nadajmy im walo-
ry estetyczne. 

SPÓDNICE I SPÓDNICZKI 
Najmodniejsze spódnice to obecnie te zło-
żone niczym harmonijka, szyte z koła z dłu-
gimi ozdobnymi plisami. Najlepiej w wer-
sji maxi lub midi wykonane z atłasu lub 
z tiulu. Dobieramy do nich letnie koszule 

i delikatne sweterki, najlepiej w tym samym 
kolorze! 

MATERIAŁY 
Mówiąc o atłasie, warto wspomnieć o moc-
nym obecnie trendzie dla odważniejszych. 
Satyna, atłas i jedwab przenoszą się z na-
szych sypialni… na ulice. Sklepowe półki 
wprost się od nich uginają. Marynarki i ca-
łe garnitury, spódnice i sukienki niczym 
nocne koszule i halki. No i buty jak sypial-
niane pantofelki. 

BUTY 
Kupując pantofelki niczym z szafy prawdzi-
wej księżniczki warto zapatrzyć się w te 
na niedużym obcasie, zakończone ostrym 
szpicem. O kwadratowym zakończeniu 
przodu także nie zapominamy. Zapewne 
dla wielu wciąż jest zaskoczeniem, że jesz-
cze niedawno niemodne kwadratowe no-
ski naszych butów będą absolutnie królo-
wać w nadchodzących sezonach. Kwadra-
towy nosek wyjątkowo prezentuje się 
w wiosennych klapkach typu mule czy też 
letnich sandałkach. Najlepiej z cienkimi pa-
seczkami lub jednym szerokim paskiem, 
które doskonale wyszczuplają i wydłużają 
nogi. 

Jak się okazuje, lato podbiją jednak tzw.  
flatform shoes, czyli płaskie platformy. Po-
deszwa tych butów - mówimy tu o tramp-
kach, espadrylach, klapkach, sandałach - 
jest rozłożona równomiernie i ma kilka cen-
tymetrów wysokości. Buty te pasują zarów-
no do minimalistycznych stylizacji, jak 
i tych bogatych - wszystko jest kwestią do-
boru i wyobraźni. 

TORBY 
Wakacyjna torebka powinna jak to najbar-
dziej możliwe wyróżniać się od tej całorocz-
nej. Przede wszystkim wielkością i formą. 
Jeśli wybieramy się na plażę, idealnie 
sprawdzą się duże plecione torby, które po-
mieszczą wszystko, czego będziemy po-
trzebowali. Najlepiej, żeby były zrobione 
z naturalnych materiałów, w naturalnych 
kolorach. Dzięki temu będą pasowały 
do każdej plażowej stylizacji. Jeśli wybie-
ramy się na spacer, zdecydujmy się 
na mniejsze torebki w formie koszyczków, 
które pomieszczą tylko najpotrzebniejsze 
rzeczy. Pamiętajmy, letnia torba powinna 
być największą ozdobą naszą wakacyjnej 
stylizacji. 
 
OLIWIA SARNOWSKA

KOSZE, ATŁASY I GARDEROBA 
DOBRANA DO... MASECZKI

NA TOPIE

Maseczka w wersji ślubnej

Moda 20
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sprzęt użytkuje, odejmuje ład-
nych kilka lat. 

Ponadto kupując sobie nowe 
dwa kółka możemy wybierać 
pomiędzy tradycyjnymi hulaj-
nogami, a elektrycznymi. 
Wszystko jest oczywiście zależ-
ne od naszych potrzeb i wyma-
gań. Korzystając z tych ostat-
nich musimy być nieco ostrożni 
- łatwo tu o kontuzję. Trzeba 
jeździć tak, by inni użytkowni-
cy drogi też czuli się bezpiecz-
nie. Co najważniejsze, jazda 
na hulajnodze ma nam zapew-
nić masę radości i prawdziwą 
przyjemność. Spojrzymy na co-
dziennie mijany uliczny krajo-
braz z kompletnie nowej per-
spektywy. Uwaga, to podobno 
uzależnia! 

Mamy wielki powrót hulajnogi! 
Choć najpierw na ulicach śmi-
gały na dwóch kółkach jedynie 
dzieci, nawet te kilkuletnie, nie 
sposób nie zauważyć, jak w ko-
lejnych miejscach zaczęły się 
pojawiać, zyskując coraz więk-
szą popularność, tzw. hulajno-
gi dla dorosłych. Nie ma co się 
dziwić – to faktycznie środek 
transportu, który ma praktycz-
nie same plusy. Najważniej-
szym z nich jest ekologia i duży 
komfort użytkowania. Nieważ-
ne, czy mamy akurat na sobie 
sukienkę czy garnitur. W każdej 
chwili możemy zejść z hulajno-
gi i nawet zabrać ją ze sobą 
do budynku, do biura. I co naj-
ważniejsze - dobrze się na niej 
wygląda, każdemu, kto taki 

To chwilowa moda, czy trend, który pozostanie z nami 
na dłużej? Nie produkują spalin, można na nich szybko 
pokonać niewielki dystans. I przechowywać w domu.

HULAJNOGI TEŻ SĄ 
MODNE. POTRAFIMY 
ZASZALEĆ!
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Plecione torby 
i kosze będą 
idealne na plażę



O
 tym, by odmie-
nić najbliższe 
otoczenie, Polacy 
myśleli nawet 
w czasach naj-
bardziej rygory-

stycznej kwarantanny. Teraz za-
czyna się czas remontów. Tego 
lata sięgnij po paletę słonecz-
nych, cytrusowych barw – wyra-
zistych i nasyconych i smakowi-
tych. One współtworzą  ciepłą, 
optymistyczną, gościnną prze-
strzeń. 

Można powiedzieć, że to kolor 
w ostatnich latach pomijany 
w aranżacjach wnętrz, kojarzy się 

Zestawienie delikatnego 
błękitu, zieleni i żółtego  
w rustykalnej aranżacji 
przypomina wycinek  
tęczy i ilustrację  
dziecięcych bajek
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OD WNĘTRZ RUSTYKALNYCH 
DO NOWOCZESNYCH LOFTÓW

Odpowiedni kolor na ten - trudny - 
moment naszego życia. Słoneczna 
eksplozja radości, energii, poprawi 
humor każdemu...

Żółty jest kolorem budzącym 
szczególnie miłe skojarzenia. 
Przywodzi na myśl soczyste 

owoce, wiosenne kwiaty, bez-
troskie momenty wakacyjnego 
wypoczynku i urzekające pola 
kwitnących słoneczników. To 

właśnie dlatego aranżacje, 
w których wykorzystano jego 
odcienie wywierają niezwykle 

pozytywny wpływ na nasze sa-
mopoczucie. Ich nasycone, wy-

raziste tonacje dodają energii 
i podnoszą siły witalne. Odcienie 
bardziej stonowane, pastelowe - 
przynoszą odprężenie i neutrali-

zują stres.  

Klasyczne połączeniu żółtego z zielonym to bardzo 
rzadko stosowana gama kolorystyczna w aranżacjach
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bowiem najczęściej ze stylem ru-
stykalnym, wiejskimi stylizacja-
mi. Tymczasem, w zależności 
od zastosowanego odcienia, żół-
ty będzie dobrym wyborem za-
równo w aranżacjach moderni-
stycznych, pop-artowych, a nawet 
we wnętrzach loftowych.  

SŁONECZNY LOFT 
Często w nich stosowany klasycz-
ny zestaw bieli i czerni, tworzący 
bazę kolorystyczną nowoczes-
nych stylizacji, dzięki ożywczemu 
dodatkowi  żółcieni – nabiera zu-
pełnie nowego wyrazu. Tego ty-
pu aranżacje mogą mieć nieco fu-
turystyczny klimat,  pełen indu-
strialnej energii i niepozbawiony 
wielkomiejskiego szyku.  W tak 
urządzonym pomieszczeniu do-
brze będą prezentować się nowo-
czesne meble z metalowymi ele-
mentami wykończenia. To dosko-
nała propozycja dla osób twór-
czych, dynamicznych, ceniących 
designerski styl.  

Jeżeli chcemy przeprowadzić 
szybką metamorfozę wnętrza - 
postawmy na detale. Przy tym 
scenariuszu żółtym akcentem 
może być nowoczesny fotel na 

ciemnych nogach, ekstrawagan-
ckie krzesło  lub nieduża sofa. 

Szczególnie efektownie pre-
zentują się żółte dodatki na tle cią-
gle obecnych w polskich domach 
szarości. Kropla słońca niezwykle 
ożywia ascetyczne wnętrza, do-
dając im lekkości. Co ważne -  żół-
ty kolor dodaje im optycznej prze-
stronności, sprawdzi się więc bar-

dzo dobrze w nowych, małych 
mieszkaniach. To dobre zestawie-
nie do pokoju nawet zbuntowa-
nego nastolatka. 

TRADYCYJNY ZESTAW 
Bardziej stonowane, pastelowe 
odcienie, tradycyjne połączenie 
koloru słońca i błękitu nieba  są 
doskonałym sposobem na stwo-

rzenie zachwycającej promien-
nym ciepłem, przytulnej prze-
strzeni w pokoju dziecięcym.  Wy-
pełniają go miękkością i przejrzy-
stością, łącząc w doskonały spo-
sób radość z poczuciem bezpie-
czeństwa. Ten sam zestaw spraw-
dzi się we wnętrzach w stylu ru-
stykalnym, na przykład w wiej-
skim domu czy letniej daczy.

Nawet w pokoju zbuntowanego  
nastolatka taki zestaw kolorystyczny zagra
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Żółta ściana 
gra tu rolę  

niemal  
rzeźby  

przestrzennej
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W czarno-szarej  
aranżacji 



K
oronawirus spełnił właś-
ciwie tylko rolę iskry, któ-
ra spowodowała wybuch 
na rynku nieruchomości. 

I nie chodzi tu wcale o oczekiwa-
ny od dawna spadek cen - tego 
akurat na razie statystyki nie od-
notowały. Chodzi o lawinowy 
wzrost zainteresowania wszelkie-
go rodzaju domami. Z tygodnia 
na tydzień coraz więcej Polaków 
szuka ich w  serwisach - od elegan-
ckich willi po działkowe altany. 
Byle obok był kawałek natury. 

Epidemia i związane z nią ry-
gory stały się dla wielu osób jedy-
nie katalizatorem do przeprowa-
dzenia rewolucyjnych zmian try-
bu życia - przekonują pośrednicy. 
Od dawna domy na obrzeżach 
miasta równie często kupowano 
z powodów ekonomicznych (niż-
sza cena), jak właśnie dla luksusu 
życia bliżej natury.  

Do tej pory czynnikiem hamu-
jącym był jednak czas: żałowali-
śmy tych godzin spędzonych 
w korkach. Teraz okazało się, że 
możliwe jest przeorganizowanie 
życia zawodowego, praca w syste-
mie home office. Warunkiem jest 
jednak odpowiedni metraż tego 
home, by office mieścił się w nim 
bez trudu i wyrzeczeń . 

ZMIENIŁA OPTYKI 
Rozważając wyprowadzkę 
do mniejszych miejscowości wi-
dzimy dzisiaj więcej zalet niż wad. 
Warunki i ograniczenia jesteśmy 
w stanie zaakceptować,  jak i nie-
dostatki infrastruktury miejskiej 
w najbliższym otoczeniu. 

- Ci, którzy decydują się 
mieszkać na stałe poza miastem, 
są świadomi, że samochód bę-
dzie ważnym towarzyszem ich 
życia, dlatego dla nich nie jest tak 
bardzo istotne, czy szkoła lub 
sklep jest dokładnie w miejsco-
wości, którą wybierają - podkre-
śla Marcin Głuszek z agencji Part-
nerzy Nieruchomości. - Jeśli już 
wsiadają do wspomnianego sa-
mochodu to fakt, czy zrobią za-
kupy 5 lub 15 km od miejsca za-
mieszkania ma znaczenie drugo-
rzędne. Zresztą dzisiaj o wiele ła-
twiej i bliżej można zrobić zaku-
py. Łatwiej, bo przez internet, bli-
żej, bo nawet w niedużych miej-
scowościach poza Trójmiastem 
są już zlokalizowane markety 
najważniejszych sieci.  

DOBRA DROGA ALBO KOLEJ 
Dla tych, którzy wybierają życie 
poza aglomeracją, ważny jest więc 
nie tyle dystans, co stan drogi do-
jazdowej. Mimo że ostatnie zimy 
należały do łagodnych, decydu-
jąc się na mieszkanie w małej 
miejscowości lub na wsi, kupują-
cy myślą o przejezdności drogi za-
równo w aspekcie odśnieżania jak 
i nadmiernego zużycia zawiesze-
nia samochodu na wybojach. 

Większość szukających nieru-
chomości poza miastem zakłada 
dojazd, który mieści się w godzi-
nie. Coraz większego znaczenia 
nabiera komunikacja szynowa.  
Pomorska Kolej Metropolitalna 
odkryła potencjał rynkowy nieru-
chomości, które znajdują się 
w pobliżu jej przystanków na Ka-
szubach, ale jednocześnie zyska-
ły na popularności miejscowości, 
do których można od dawna do-
jechać podmiejskimi pociągami, 
znajdujące się na trasie między 
Gdańskiem a Tczewem, takich jak 
np. Skowarcz czy Różyny, gdzie 
od dekad rozwija się budowni-
ctwo jednorodzinne. Nowe osied-
la nie  muszą być zlokalizowane 
przy samej kolei, widoczny jest 
trend dojazdu własnym samo-
chodem do przystanku kolei  (na-
wet ok. 20 km, byle bez korków), 
by wsiąść do pociągu i wjechać do  
centrum Gdańska czy Gdyni.  

KTO PAKUJE KARTONY? 
Dzisiaj o takiej migracji myślą czę-
sto ci, którzy mieszkania już mają. 

- Wyraźnie wyczuwalny jest 
trend sprzedaży dużych „M” 
w bardzo atrakcyjnych lokaliza-
cjach np: w wrzeszczańskim Gar-
nizonie, czy dość nowych inwe-
stycjach deweloperskich w Gdań-
sku Oliwie, gdy za cenę mieszka-
nia w metrażu 80-100 m kw, mo-
żemy poza miastem kupić na-
prawdę duży i dobrze wyposażo-
ny dom, często z garażem na dwa 
stanowiska i zadbanym ogrodem, 
z wyrośniętą roślinnością - ko-
mentuje Marcin Głuszek. - Tutaj 
poza kupnem, działa mechanizm 
zamiany mieszkanie za dom z do-
płatą w obie strony transakcji 
w zależności od wartości nieru-
chomości. Robią to np.  30-, 40-
latkowie, którzy, w hossie ostat-
nich lat spłacili już kredyt i teraz, 
kiedy mają siłę i chęci na dom, po-
dejmują to wyzwanie. AC

EPIDEMIA TO IMPULS DO ZMIANY TRYBU ŻYCIA 
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W  Skowarczu znajdziemy upragniony spokój nie rezygnując z walorów 
miasta. 76 m  kw. to powierzchnia dużego, wygodnego mieszkania, 

bonusem jest przydomowy ogródek i strych. Nowa jakość  to 3-szybowe 
okna w standardzie, ogrzewanie gazowe i podłogowe. 

OSIEDLE WSCHODNIE: MAŁY DOM, ALE DUŻE MIESZKANIE

Osiedle Wschodnie w Skowarczu. 
Małe bliźniaki mieszczą  
po 2 mieszkania.  Lokale mają  
po 76 m kw. powierzchni 

Domy o pow. 150 m kw., z garażem, na działce o pow. 350 m kw. wypo-
sażone są  w proekologiczne i energooszczędne rozwiązania: dwa syste-
my grzewcze (ogrzewanie gazowe i kominkowe z dystrybucją ciepłego 
powietrza) oraz instalację fotowoltaiczną, co obniża koszty utrzymania

DLA WYMAGAJĄCYCH: EKOLOGICZNE DOMY W RÓŻYNACH
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Domy w Różynach  
to propozycja dla 
wymagających.  
Są wyposażone  
w  dwa systemy 
grzewcze, fotowoltaikę



P
onad połowa Polaków mieszka już 
w domach jednorodzinnych, epidemia 
koronawirusa spowodowała, że pozaz-
drościła im  spora część z żyjących 

w blokach i kamienicach. To przede wszystkim 
kobiety marzą o choćby małym, ale  domu, 
w którym będą sypialnie dla każdego dziecka, 
co najmniej 2 łazienki, duża kuchnia (ze spiżar-
nią!) oraz pomieszczenie gospodarcze.  

Jest to marzenie ponadpokoleniowe: jak 
wynika z raportu, przygotowanego przez por-
tal Oferteo.pl, w województwie pomorskim 
rozkład demograficzny wśród budujących do-
my jest bardzo symetryczny. Najliczniejszą 
grupę wiekową stanowią czterdziesto-
latkowie.  W przedziale 41-50 lat mieści się 26 
proc. ankietowanych. Identyczny wynik (21 
proc.) odnotowano w grupach 31-35 lat oraz 
50+. W grupie rozpoczynających budowę by-
ło również 19 proc. osób w przedziale wieko-
wym 36-40 lat i tylko 13 proc. przed trzydziest-
ką.  

Na jakie wydatki trzeba się przygotować? 
Z cytowanego raportu wynika, że średni koszt 
budowy domu w woj. pomorskim szacowany 
był w 2019 roku na ok. 450 tys. zł. Biorąc 
pod uwagę ceny w Trójmieście faktycznie 
można mówić, że jeżeli kogoś stać na kupno 
mieszkania w Gdańsku czy Gdyni - to stać go 
również na nowy dom. Najwięcej wśród 
nowobudowanych jest domów o powierzch-
ni 101-125 m kw., prawie o połowę mniej ta-
kich, których metraż mieści się w granicach 
100 m kw. Ciekawe, że aż 10 proc. ankietowa-
nych zdecydowało się na budowę domu o po-
wierzchni powyżej 250 m kw. Amatorzy 
mikrodomów, tak licznie obecni w  internecie, 
w tych statystykach w ogóle nie występują. 

Jak wynika z ostatnich danych portalu Grat-
ka.pl, kupno domu na rynku wtórnym z regu-
ły wymaga większych środków. W kwietniu 
2020 roku średnia cena domu w zabudowie 
szeregowej wynosiła dla województwa po-
morskiego 761 800 zł, bliźniaczej - 775 160 zł, 
a domu wolno  stojącego - 930 900 zł. Tutaj 
mówienie o zmianie mieszkania na dom już 
się nie broni.  Kiedy jednak dokonamy podsta-
wowych działań arytmetycznych (średnia ce-
na 1 m kw. w kwietniu br. wynosiła 3920 zł) - 
dotrzemy do sedna. Średnia powierzchnia ofe-
rowanego domu wynosi ok. 200 m kw. Na ryn-
ku wtórnym jest po prostu dużo (za)dużych - 
w stosunku do możliwości utrzymania przez 
dotychczasowych właścicieli i do oczekiwań 
potencjalnych nabywców - domów.  

Najbardziej poszukiwane (wg. Gratki.pl) są 
domy o pow. w przedziale 100-140 m kw. Jed-
nak ostatecznie zależy to od segmentu rynku. 
Ci, którzy chcą kupić nowy dom 
od dewelopera poszukują nieruchomości 
o metrażu 85-100 m kw., a na rynku wtórnym 
w granicach 130-150 m kw. 

ILE KOSZTUJE REALIZACJA MARZEŃ 
O WŁASNYM DOMU 
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Jak wynika z „Raportu o budowie domów 
w Polsce” , przeprowadzonego przez portal 

Oferteo.pl  dla ponad połowy Polaków, budu-
jących obecnie domy jednorodzinne (w zabu-
dowie wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej) 
realizuje w ten sposób swoje marzenie o włas-

nym dachu nad głowa po raz pierwszy.  Nie-
mal co drugi inwestor mieszkał dotychczas 

we własnym mieszkaniu– na taką opcję wska-
zało 46 proc.  respondentów. Niemal co trzeci 

ankietowany  odpowiedział, że wcześniej 
mieszkał u rodziców, a niespełna 15 proc.  ba-

danych przeniosło się do własnego domu 
z wynajmowanego wcześniej mieszkania. 

Inaczej wygląda to w województwie pomor-
skim. Tylko 3 proc. budujących domy miesz-

kało wcześniej z rodzicami lub teściami, 13 
proc. - w wynajmowanym mieszkaniu, 9 

proc. - w wynajmowanym domu, natomiast 
aż 47 proc. - we własnym mieszkaniu, a 19 

proc. we własnym domu. Wynika z tego, że 
dla 2 na 3 Pomorzan inwestycja była  spowo-

dowana chęcią poprawy warunków mieszka-
niowych lub ich zoptymalizowania (niektórzy 

zmieniali duże domy na mniejsze).

WIĘKSZOŚĆ ZACZYNA OD MIESZKANIA

Pomorzanie szukający domu 
na rynku wtórnym preferują 
metraże w granicach 130-
150 m kw., a na rynku 
pierwotnym  mieszczące się 
w granicach 85-100 m kw.
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Statystyczny nowy dom  
w województwie pomorskim (dane za 2019 r.) 

Typ budynku:  
parter z poddaszem użytkowym  (64%) 

Czy dom jest podpiwniczony? 
Tak - 19%. Nie - 81% 

Czy dom jest z garażem? 
Tak - 51%. Nie - 49% 

Na podstawie jakie projektu powstał dom? 
Gotowego - 70%. Indywidualnego - 30% 

Najpopularniejszy metraż (pow. użytkowa); 
101-125 m kw. (30 %); 151-200 m kw. (23%) 

W jakiej technologii został zbudowany: 
tradycyjna murowana  (73%, z tego z bloczków 

komórkowych - 57%, z cegły - 16%)

Wnętrza 25



ALEKSANDRA CHOMICKA (OPRAC.) 

W
co wyposa-
żyć przydo-
mową strefę 
relaksu, by 
w pełni wy-
korzystać jej 

potencjał  i zapewnić wszystkim 
domownikom możliwość wy-
godnego wypoczynku? Każdy 
kącik musi być wykonany z na-
leżytą dbałością o  szczegóły,  
tylko wówczas będzie można 
mówić o udanym urlopie.  

Aby czerpać jak najwięcej 
z dobrodziejstw przyrody, w 
zieloną przestrzeń można 
wkomponować dopasowane 
do indywidualnych potrzeb wy-
posażenie, które umożliwi nam 
swobodny wypoczynek. Istotne 
jest optymalne wykorzystanie 
przestrzeni, konfiguracji terenu, 
a jednocześnie zapewnienie 
użytkownikom prywatności.  

Jakość wyposażenia zależy 
od indywidualnych możliwości 
finansowych. Najlepiej spraw-
dzą się meble i akcesoria wyko-
nane z naturalnych materiałów. 

POTRZEBNY JEST PLAN 
Projektowanie ogrodu, podob-
nie jak domu czy mieszkania, 
wymaga dokonania pewnych 
wyborów. Należy już u zarania 
uwzględnić zarówno rozmiesz-
czenie roślinności, jak i małej 
architektury: ogrodowych bu-
dowli, mebli, akcesoriów czy 
oświetlenia. Przy porządkowa-
niu naszych oczekiwań, wpaso-
wywaniu marzeń w metry kwa-
dratowe zieleni warto też obrać 
konkretny styl i konsekwentnie 
się go trzymać, wówczas całość 
będzie wyglądała spójnie.  

WSZYSCY ZAZDROSZCZĄ 
POSIADACZOM OGRODÓW: ONI 
NIE MARTWIĄ SIĘ WAKACJAMI...

Ogród 26

Ograniczenia związane z epidemią pozwoliły w pełni 
docenić komfort, jaki zapewnia posiadanie ogrodu 
przydomowego. Wielu Polaków spędzi w nim urlop.
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Przy wyborze ogrodowego wy-
posażenia trzeba przede 

wszystkim wziąć pod uwagę 
wielkość terenu, jaki mamy 

do dyspozycji. Jeśli przestrzeń 
jest nieduża, postawmy na mini-
malizm i wykorzystajmy dwa 
lub trzy sprawdzone rozwiąza-
nia. To zieleń bowiem powinna 
stanowić element dominujący, 

a zbyt duże nagromadzenie ele-
mentów może zaburzyć naszą 

kompozycję.  
Na dużej powierzchni możemy 
pozwolić sobie zaś na wydziele-
nie kilku stref, które będą speł-
niały różne funkcje, np. posłużą 

do organizacji większych przyjęć 
lub też będą znakomitym miej-
scem relaksu dla poszczegól-

nych członków rodziny. 

GDY MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

MAJ-CZERWIEC // 2020 //   3/MIASTO KOBIET

Konstrukcja 
drewniana tworzy 

otwartą z jednej 
strony altanę, 

wygodne miejsce 
do leniuchowania 
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OGRODOWE MUST HAVE 
Nawet w małym ogrodzie nie po-
winno zabraknąć pergoli, huśtaw-
ki i mebli. Te trzy elementy mogą 
zmieścić się na stosunkowo nie-
wielkiej przestrzeni.  

Pergola, czyli drewniana ażu-
rowa konstrukcja, w zasadzie sta-
nowi po prostu stelaż pod rośliny 
pnące. Można  ją jednak wykorzy-
stać na wiele sposobów, np. jako 
niewielkich rozmiarów przegrodę, 
która wydziela niewielką prze-
strzeń, tworząc zaciszny kącik re-
laksu po całkiem spore zadasze-
nie, wyznaczające miejsce do sie-
dzenia czy grillowania.  Taka stre-
fa, umeblowana wygodnymi 
sprzętami,  może być przyozdo-
biona zwiewnymi zasłonami, a na-
wet osłonięta od słońca, np. za po-
mocą specjalnej markizy.  

Trudno wyobrazić sobie strefę 
relaksu w ogrodzie bez huśtawki, 
którą uwielbiają nie tylko dzieci, 
lecz także dorośli. Dlaczego nieza-
leżnie od wieku lubimy się huśtać? 
To dobry sposób na relaks i wyci-
szenie, który przywołuje dodatko-
wo skojarzenia z beztroskim dzie-
ciństwem.  

Można wybrać tradycyjną wer-
sję huśtawki – deszczułkę zawie-
szoną na grubych linach na dużym 
drzewie lub prostej drewnianej 
konstrukcji albo mebel w stylu 
glamour, czyli zamocowana 
na specjalnym stelażu bujająca 
się kilkuosobową kanapę. W ostat-
nich latach modne stały się też ha-
maki na stelażach i ich miniatura 
czyli fotele brazylijskie. Można też 
pokusić się o bujak w stylu boho 
w formie makramy lub mniej 
skomplikowanej sznurkowej ple-
cionki rozpostartej na drewnia-
nym stelażu. 

WODA W OGRODZIE 
Czy istnieje lepszy, przyjemniejszy 
odpoczynek w letni ciepły dzień 
niż błogi relaks nad wodą? Małe 
oczko wodne, niewielka, szem-
rząca sztuczna kaskada, prze-
nośny basen - w upały tworzy się 
wokół nich strefa chłodniejsza, 
woda przywabia też do ogrodu 
ptaki i owady. 

Aby wybudować oczko wodne 
o powierzchni do 30 m kw. nie 
musimy nawet występować 
o pozwolenie na budowę. Wystar-
czy zgłosić taki zamiar właściwe-
mu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej, 
a do zgłoszenia dołączyć dokład-
ny opis  inwestycji wraz planowa-
nym terminem jej realizacji oraz 

oświadczenie o prawie do dyspo-
nowania nieruchomością.  

Wybieramy odpowiednio na-
słonecznione miejsce. Najlepsza 
jest lokalizacja o zmiennej ekspo-
zycji na słońce. Ważne jest, by pod-
grzana woda nie pozwoliła nad-
miernie rozwinąć się glonom, 
a jednocześnie rośliny miały za-
pewnioną wystarczającą ilość pro-
mieni słonecznych.  

Jeżeli mamy miejsce możemy 
zbudować prywatny basen lub ku-
pić jedną z gotowych konstrukcji. 
Dostępne są baseny dmuchane, 
rozporowe i stelażowe. Bardzo do-
brze sprawdzają się w ogrodach te 
ostatnie - mają duże rozmiary, co 
umożliwia kąpiel nawet kilku osób 
jednocześnie oraz  są najbardziej 
wytrzymałe. 

Decydując się na kupno lub bu-
dowę basenu musimy określić, 
do czego będzie służył. Aby moż-
na było w nim w miarę komforto-
wo pływać, potrzebna jest prze-
strzeń kąpielowa o powierzchni 
minimum 50 m kw. To rozmiary 
standardowego basenu. Komfort 
korzystania zapewniają grzałki, za-
silane z baterii słonecznych. 

Możemy również zbudować 
 staw kąpielowy. Jest tańszy niż 
murowany basen, ale wymaga 
więcej miejsca na działce, bo wy-
maga stworzenia  dodatkowej 
części oczyszczającej wodę.

Ogrodowy zakątek 
w stylu 

skandynawskim 
z prostym 

szezlongiem. Domek 
dla owadów zwabi 
fruwających gości

Pod drewnianą 
pergolą ustawiono 

wygodną ławkę. 
Powstała mala, 

zielona świątynia 
dumania

Patio to ogrodowy salon

R E K L A M A



P
anicznie boimy się 
koronawirusa, a zu-
pełnie lekceważymy 
niebezpieczeństwo, 
jakie stwarzają bytu-
jące w naszych kuch-

niach groźne bakterie. Tymcza-
sem John Oxford, profesor wiru-
sologii  z University of London 
sprawdzając  pod kątem występo-
wania bakterii kuchnie w dziewię-
ciu różnych krajach świata wyka-
zał, że w 21 proc. tych, które wy-
glądały na czyste znajdowało się 
m.in. dużo bakterii E. coli, które 
mogą wywołać wymioty, biegun-
kę i bóle brzucha.  Kaliciwirus (po-
woduje grypę żołądkową)  jest 
w stanie żyć na kuchennym bla-
cie nawet przez kilka tygodni. 
Do pozostałych nieproszonych 
gości zaliczamy m.in. bakterie Sal-
monelli, Listerii oraz Yersinia: mo-
gą spowodować nawet zapalenie 
opon mózgowych i sepsę. 

TROPEM BAKTERII  
Są wszędzie - w śmietniku, piekar-
niku, mikrofalówce, na klamkach, 
gałkach szafek, suszarkach, jed-
nak prawdziwą bombę stanowią 
gąbki do naczyń i ściereczki. 
Na tych ostatnich stężenie bakte-
rii kałowych jest wielokrotnie 
wyższe, niż w ubikacji (50 bakte-
rii na cal kwadratowy czyli 6,5 cm 
kw.). Na takiej samej powierzchni 
używanej kilka dni  ścierki jest ich 
ok. miliona, a na gąbce 10 milio-
nów. To oznacza, że  zmywak jest 
200 tys. razy bardziej zanieczysz-
czony niż deska sedesowa. 

RAJSKA KRAINA 
Kuchnia wydaje się być dla bakte-
rii i grzybów rajską krainą. Upor-
czywe plamy, pozostałości z tłusz-
czu na płycie kuchennej, na pal-
nikach kuchenki gazowej, tłuszcz 
i resztki potraw w piekarniku czy 
kuchence mikrofalowej,  nawet 
resztki jedzenia  w zlewie - same 
nie znikną, a nie zawsze czyścimy 

te urządzenia skrupulatnie 
po każdym użyciu.  Nieskazitelna 
na pierwszy rzut oka kuchnia 
w rzeczywistości skrywa wiele ta-
jemnic. Kamień na kranie, przy-
palona płyta grzewcza i brudny 
piekarnik to zaledwie początek. 

Zdecydowanym liderem w ka-
tegorii najbardziej zabrudzonych 

miejsc w kuchni jest okap. Nie 
chodzi o obudowę, w tym przy-
padku najważniejsze jest to, co 
niewidoczne dla oczu, czyli po-
chłaniane opary, kurz i tłuszcz, 
osadzające się w jego wnętrzu, 
na filtrach węglowych lub alumi-
niowych. A te wymieniamy lub 
myjemy stanowczo zbyt rzadko. 

Trudne do utrzymania w czy-
stości są również meble kuchen-
ne w stylu klasycznym, z ozdob-
nymi filongami, rzeźbionymi 
frontami, odkrytymi półkami. 
W ascetycznych, laboratoryjnych 
wnętrzach łatwiej utrzymać ład 
i czystość. 

WENTYLACJA 
Tradycyjna kratka osłonowa 
przy wentylacji grawitacyjnej to 
kolejne miejsce gromadzenia się 
tłuszczu, kurzu i wszelkiego bru-
du. Niezwykle istotna w domach 
korzystających z instalacji gazo-
wej, dba także o stałą cyrkulację 
powietrza w budynku, utrzymu-
jąc wilgoć na właściwym pozio-
mie. Jej czyszczenie jest stosun-
kowo proste, problemem jest tyl-
ko częstotliwość wykonywania 
tych czynności.  

W nowych budynkach,  gdzie 
montowana jest wentylacja me-
chaniczna, czyszczenie wymaga 
większego wysiłku.  Do wszyst-
kich zakamarków najlepiej dotrze 
mały pędzelek malarski lub nóż 
owinięty cienką ściereczką.

FO
T.

 M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E 

TE
CH

N
IS

TO
N

E

ALEKSANDRA CHOMICKA

KUCHNIA - SŁABE OGNIOWO, 
NAWET GDY JEST DOKŁADNIE 

I REGULARNIE SPRZĄTANA 
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MAŁY CHEMIK
OCET – KRÓL EKOLOGICZNYCH 
PORZĄDKÓW CZYLI KUCHENNE 

PRAWDY I MITY

W odą, parą, octem lub sodą - 
sprzątanie mieszkania po-

sługując się tymi tradycyjnymi 
środkami zalecają ekolodzy. 

Szczególnie ocet, opisywany 
w poradnikach dotyczących eko-
logicznego, zrównoważonego sty-
lu życia jako niemal Święty Graal, 
zaliczany jest do niezwykle sku-
tecznych organicznych środków 
czystości.  Według tych, którzy 
walczą o czyste środowisko ocet 
wydaje się być specyfikiem ideal-
nym – naturalnego pochodzenia, 
o dużej mocy czyszczenia. To jed-
nocześnie i prawda i... duże nie-
dopowiedzenie. 

Owszem - ocet, jako naturalny 
kwas, całkiem nieźle sprawdza się 

w przypadku mycia np. sanitaria-
tów czy płytek ceramicznych. Ma 
zdolność rozpuszczania kamien-
nych osadów i zacieków po wo-
dzie. Dlatego wykorzystują go 
również producenci chemicznych 
środków, np. do mycia okien. I - 
prawda - żaden z nowoczesnych 
środków nie działał tak skutecz-
nie w przypadku szyb w moim 
wiejskim domu, za przeprosze-
niem upstrzonych przez muchy. 
Tutaj babcine doświadczenia 
sprawdały się w 100 procentach. 

Jednak producenci nowoczes-
nych okien, zwłaszcza tych w ra-
mach z tworzywa sztucznego, sta-
nowczo odradzają stosowanie 
i środków na bazie octu, a przede 
wszystkim samego octu. Mogą 
one nieodwracalnie uszkodzić ra-
mę – odbarwić ją lub zarysować. 

Również przecieranie octem 
czy sodą drewnianych mebli pod-
łogowych desek czy paneli może 
je zwyczajnie zniszczyć. Do pod-
łóg i mebli najlepiej zdecydować 
się na gotowe środki,przeznaczo-
ne specjalnie do ich utrzymania 
w czystości i pielęgnacji. Z trady-
cyjnych lepiej sprawdzą się oleje, 
parafina czy w przypadku mebli 
z litego drewna wosk, niż natural-
ne, ale niszczące ich powierzch-
nię chemikalia. 
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DO CZYSTA!
Utrzymywanie najbliższego 

otoczenia w czystości i ruty-
nowe przestrzeganie zasad higie-
ny mogą okazać się jeszcze przez 
najbliższe tygodnie, miesiące, 
a może nawet lata niewystarcza-
jące - ostrzegają epidemiolodzy. 
Konieczne jest także odkażanie 
powierzchni i przedmiotów, z któ-
rymi mamy kontakt na co dzień: 
nawyk dezynfekcji warto zacho-
wać już na dobre.  

CO I CZYM DEZYNFEKOWAĆ 
Warto sięgnąć po specjalistyczne 
środki biobójcze, a nie tradycyjne 
produkty chemii domowej. Takie 
preparaty  mogą być sprzedawa-
ne na terenie UE tylko po uzyska-
niu odpowiedniego pozwolenia. 
W Polsce wydaje je Urząd Reje-
stracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych, warto spraw-
dzić, czy oferowany przez sprze-
dającego produkt posiada takie 
pozwolenie. Najwygodniejsze 
w użyciu są środki w atomizerze. 

Środkami biobójczymi odka-
żać trzeba wszystkie powierzch-
nie, ale szczególnie te, z którymi 
mamy częsty kontakt, zwłaszcza 
jeśli korzysta z nich więcej niż jed-
na osoba. Jak najczęściej należy 
spryskiwać lub przecierać prepa-
ratem zawierającym alkohol o stę-
żeniu 60-80 proc. ( zabija wirusa 
SARS-CoV-2) klamki, włączniki, 
piloty,  ale również rączki czajni-
ków, uchwyty rondli i patelni. Od-
każamy również miejsca, gdzie 
kładziemy i przygotowujemy  je-
dzenie, np. blaty kuchenne, szaf-
ki.  

Systematycznej dezynfekcji 
wymaga również podłoga. Każ-
demu zdarza się na nią coś upuś-

cić, rozlać, czasem nawet tego nie 
zauważamy. Przecieranie podłóg 
uniwersalnym płynem antybak-
teryjnym pomaga zwalczyć gro-
madzące się w tym miejscu drob-
noustroje.  

Warto również pamiętać 
o urządzeniach AGD. Jednym 
z większych siedlisk bakterii  jest... 
lodówka. Niska temperatura nie 
unieszkodliwia  drobnoustrojów, 
spowalnia jedynie prędkość ich 
namnażania. Dlatego lodówkę na-
leży dezynfekować przy użyciu  
biobójczych środków antybakte-
ryjnych, specjalnie do tego prze-
znaczonych (np. Sidolux Anti-Bac 
do kuchni czy Ludwik do mycia 
lodówek). Ten pierwszy można 
stosować na wszystkich wodood-
pornych powierzchniach – w lo-
dówkach, ale też mikrofalówkach, 
zlewach i deskach do krojenia, 
które też trzeba odkażać, bo kła-
dziemy na nich surowe produkty.  

ZANIM SCHOWASZ ZAKUPY 
Warto odkażać - zaraz po przynie-
sieniu zakupów do domu - opa-
kowania, w których znajduje się 
żywność. Nie wiemy przecież,  
kto dotykał ich przed nami w skle-
pie. Podstawowym nawykiem, 
który też warto w sobie wyrobić,  
jest niestawianie toreb na blatach 
lecz na podłodze, którą po wypa-
kowaniu zakupów umyjemy 
i zdezynfekujemy.  

Pojemniki z twardego tworzy-
wa, puszki, słoiki spryskujemy 
preparatem, wycieramy do sucha 
i dopiero po kilku minutach cho-
wamy do lodówki. Opakowania 
papierowe, produkty zapakowa-
ne w woreczki przecieramy chu-
steczkami nasączonymi płynem. 
Owoce i warzywa myjemy.
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W
iosną, kiedy wszystko 
rozkwita i budzi się 
do życia, myślimy o ple-
nerowych spotkaniach 
z przyjaciółmi, o wspól-
nych spacerach i... je-

dzeniu. Zwykle w takie dni w ogrodach, 
na łąkach przygotowywaliśmy dania z gril-
la. Dziś sytuacja jest nieco inna, możliwoś-
ci bliskich spotkań i rozmów są jeszcze 
ograniczone. Ale coś pysznego możemy 
przygotować w domu. Wystarczy grillowa 
patelnia, by wyczarować danie mięsne, 

z ryb lub coś, na co skuszą się także wege-
tarianie. Na co koniecznie musimy zwró-
cić uwagę, wybierając odpowiedni model?  

- Kompletując sprzęt do grillowania, pa-
miętajmy o kilku elementach. Przede 
wszystkim znajdujące się na dnie patelni 
grillowej wypustki powinny być wysokie. 
To właśnie między nimi gromadzi się 
tłuszcz wyciekający w trakcie smażenia. 
Dzięki temu nie wsiąknie on z powrotem 
w potrawę. Grubość ścianek też ma zna-
czenie dla równomiernego rozgrzewania 
patelni i utrzymywania wysokiej tempera-

tury. Równie ważna jest tzw. wylewka. 
Pozwoli łatwo odlać tłuszcz po grillowaniu 
bez obawy o pochlapanie blatu czy kuch-
ni. Wybór takiej patelni sprawi, że dania 
będą wyglądać i smakować tak, jak przy-
gotowane na ogrodowym grillu – wyjaśnia 
Grzegorz Kozieł, ekspert Zwieger. 

AROMATYCZNE MIĘSO Z GRILLA 
Wiele osób nie wyobraża sobie udanego 
grilla bez mięsa. Przy wyborze praktycznie 
nie ma ograniczeń - grillować możemy 
przeróżne rodzaje. Ale pyszne są te deli-
katne części.  

Kurczak lub indyk w sosie miodowo-
musztardowym 

Drób to klasyka, z której możemy z po-
wodzeniem skorzystać. Skrzydełka, udka 
lub filety - wybór jest ogromny. Pozwólmy 
sobie jednak na przełamanie znanych sma-
ków. Ciekawą alternatywą jest drób w so-
sie miodowo-musztardowym. Do jego 
przygotowania potrzebne są: 

a miód 
a francuska musztarda 
a cytryna  
Łączymy składniki, nacieramy sosem 

mięso drobiowe, odstawiamy na kilkanaś-
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Smaczne dania możemy przygotować w domu. Do wyboru mamy 
smakowite mięsa, ryby, świeże warzywa. Jak to zrobić? Wystarczy 
patelnia grillowa. Takie rozwiązanie przyda się nie tylko w maju.

PYSZNE. Z PATELNI 
GRILLOWEJ

Patelnia grillowa to 
świetne rozwiązanie także 
na deszczowe dni



cie minut i grillujemy na specjalnie prze-
znaczonej do tego patelni. 

 
Polędwica w ziołowej marynacie  
Podczas grillowania, oprócz kiełbasek 

czy kaszanki, sprawdzą się jeszcze mniej 
oczywiste mięsa, jak polędwica wołowa. 
Przyrządzone z niej steki z pewnością pod-
biją podniebienia wszystkich domowni-
ków. Jej sekretem jest ziołowa marynata. 

Składnik marynaty: 
a siekany drobno tymianek 
a rozmaryn 
a czosnek 
a suszone liście laurowe  
Nożem miażdżymy ziarenka ziela an-

gielskiego i czarnego pieprzu. Wystarczy 
wymieszać wszystko z oliwą i marynata 
jest już gotowa. Pamiętajmy także, że pod-
czas smażenia steków z polędwicy może-
my tylko raz obrócić je na drugą stronę. 
Wówczas nie będą w niczym odbiegać 
od tych podawanych w restauracjach.  

RYBY IDEALNE NA RUSZT 
W przypadku ryb warto wiedzieć, które 

najlepiej sprawdzą się podczas domowego 
grillowania. Doskonale nadają się do tego 
tuńczyk i łosoś. Mają znacznie mniej ości, 
co ułatwia ich przygotowanie. Dobrym wy-
borem będzie też pstrąg. Te właśnie ryby 
zawierają najwięcej niezbędnych nam nie-
nasyconych kwasów tłuszczowych Ome-
ga-3. Do grillowania warto również użyć 
patelni z nieprzywierającą powłoką, dzię-
ki czemu z łatwością zdejmiemy z niej ry-
by. 

Charakterystyczny smak ryby warto 
podkreślić odpowiednimi przyprawami, 
których zwykle nie potrzeba wiele. Świet-
nie sprawdzają się klasyczne składniki:  

a cytryna 
a sól 
 a pieprz 
a szałwia 
a koperek 
a tymianek lub bazylia 
a papryka lub czosnek   
 
Warzywa z grilla z sosami 
Zadbajmy o to, aby na stole nie zabra-

kło potraw z warzyw. W pierwszej kolej-
ności wybierzmy świeże bakłażany, cuki-
nię, marchewkę lub paprykę. Są teraz ła-
two dostępne, pełne witamin i można je 
przyrządzić na wiele sposobów. Pokrojone 
w plastry lub słupki kładziemy na grillowej 
patelni. Dodajmy do nich też odrobinę oli-
wy – warzywa nabiorą wyjątkowego sma-
ku.  

Tak przygotowane podajmy z sosami. 
Możemy skorzystać ze sprawdzonego ze-
stawu: jogurtu i czosnku, ulubionych, 
świeżych ziół, lub postawić na oryginalne 
połączenia. Apetyczna pomidorowo-pa-
prykowa salsa lub sos chrzanowo-majone-
zowy z pewnością zasmakują wszystkim 
domownikom.
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kwasów tłuszczowych omega-6 i kwasu 
linolenowego z grupy omega-3 w ideal-
nych względem siebie proporcjach. Poma-
ga złagodzić przykre objawy alergii skór-
nych. 

ZRÓB SAMA MASAŻ TWARZY 
Masaż twarzy to popularny zabieg w gabi-
netach kosmetycznych, ale można go też 
wykonać w domu. Może nie będzie tak pro-
fesjonalny, ale skóra z pewnością będzie 
wdzięczna za relaks. Zwłaszcza, że zrobić 
go nie jest trudno. Rozetrzyj swój ulubiony 
olej lub krem do twarzy w dłoniach. Masaż 
twarzy pobudza krążenie w skórze, dzięki 
czemu tkanka jest lepiej odżywiona i sku-
teczniej chłonie składniki kosmetyków.  

Ponieważ za powstawanie zmarszczek 
mimicznych są odpowiedzialne mięśnie 
twarzy, ćwiczenia które wzmacniają je i roz-
luźniają, pomagają w walce z pogłębianiem 
się bruzd. Aby osiągnąć efekty, warto wy-
konywać go regularnie. Każdy ruch wyma-
ga kilku powtórzeń. 

DOMOWE MASECZKI 
Po masażu do pełni szczęścia brakuje tylko 
maseczki. Wybierz domową: mają przewa-
gę nad gotowymi produktami. Po pierwsze 
są zrobione wyłącznie z naturalnych skład-
ników, po drugie są tanie - bo ile kosztują 
drożdże, jogurt czy siemię lniane? Dobrze 
jest nakładać przemiennie - raz nawilżają-
cą lub odżywczą, a raz oczyszczającą. Przy-
najmniej raz w tygodniu. 

Maseczki nakładamy na twarz na ok. 20 
minut, a potem zmywamy. Podajemy kilka 
prostych przykładów: 
- z truskawek. Zmiksuj truskawki i zmieszaj 
je z 2 łyżkami miodu, łyżką śmietany kre-
mówki lub ze zgniecionym bananem. Tak 
powstała maseczka nie tylko przywróci 
właściwy poziom nawilżenia, lecz także zła-
godzi wszelkie podrażnienia skóry. 
- z miodu (2 łyżki miodu, 2 łyżki ciepłego 
mleka) 
Miód łagodzi podrażnienia, nawilża oraz 
utrzymuje poziom wilgotności przez cały 
dzień. Miód ma również działanie odkaża-
jące. 
- z drożdży (1/4 kostki świeżych drożdży, 1 
łyżka ciepłego mleka) 
Maseczka z drożdży przeznaczona do skó-
ry trądzikowej. Łagodzi podrażnienia, do-
brze wpływa na blizny po trądziku. W za-
leżności od typu cery można dodawać kro-
plę oliwy (przy skórze przesuszonej) albo 
sok z cytryny (na przebarwienia). 
- z żółtka Do przygotowania maseczki wy-
starczy tylko kurze żółtko. Należy nim pos-
marować twarz i po 20 minutach zmyć let-
nią wodą. Regeneruje ona skórę, nawet tę 
podrażnioną i przesuszoną. Nienasycone 
kwasy tłuszczowe odżywiają skórę i leczą 
dolegliwości skórne, takie jak trądzik czy eg-
zema. Znajdujące się w żółtku witaminy A, 
E, D oraz witaminy z grupy B, a także fosfor 
i potas intensywnie odżywiają skórę. 

- z kawy Usuwa cienie pod oczami, oznaki 
zmęczenia i napina skórę. Robimy ją ze zu-
żytych fusów kawy kofeinowej. Możemy 
dodać do takiej maseczki mleko (będzie bar-
dziej odżywcza), brązowy cukier (zadziała 
jak peeling) lub sok z cytryny (rozjaśni prze-
barwienia). 

JAK SIĘ NAWODNIĆ 
Woda jest najlepszym i najtańszym sposo-
bem na utrzymanie nawodnienia organi-
zmu. W przeciwieństwie do wielu innych 
napojów, nie zawiera dodanych cukrów ani 
kalorii, dzięki czemu idealnie nadaje się 
do picia przez cały dzień lub szczególnie 
w razie potrzeby nawodnienia organizmu, 
na przykład po treningu. Lekarze zalecają 
picie 2,5-3  litra wody.  

Należy tutaj pamiętać, że wliczamy rów-
nież wodę pobraną z pokarmów i wytwa-
rzaną poprzez procesy metaboliczne (które 
łącznie stanowią około połowy całości wo-
dy pobieranej w ciągu dnia przez organizm). 
Dieta bogata w warzywa i owoce dostarcza 
organizmowi ok. 1 litra wody. 

JAK DOBRZE KARMIĆ                                           
SWÓJ ORGANIZM 
Aby nasze ciało i umysł dobrze funkcjono-
wały, oprócz wody potrzebny jest odpo-
wiednie, czyli zróżnicowane odżywianie. 
Im więcej wyrzucimy z niego fast foodów, 
przetworzonych słodyczy czy słodkich na-
pojów, tym lepiej. Zdrowa dieta powinna 
dostarczać zarówno białek, tłuszczów, wę-
glowodanów, jak i witamin, makro- i mikro-
elementów. 
- Warzywa i owoce – powinny być dodawa-
ne do każdego posiłku. Mogą stanowić sa-
modzielny posiłek w diecie, ale też mogą 
służyć za małą przekąskę między posiłka-
mi. Jeżeli dopadnie nas mały głód, lepiej 
sięgnąć po warzywa i owoce niż po słody-
cze. Zdrowe jedzenie musi pokrywać 
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C 
oraz substancje o właściwościach przeciw-
utleniających. 
- Produkty zbożowe - ciemne pieczywo, 
płatki, kasze, makarony, a także ziemnia-
ki. Piramida zdrowego żywienia przewi-
duje miejsce dla węglowodanów złożo-
nych. To one dostarczają nam energii 
na cały dzień. W produktach zbożowych 
zawarty jest również błonnik oraz wiele 
witamin z grupy B. Błonnik działa niczym 
szczoteczka dla jelit – pomaga usuwać za-
legające w nich resztki pokarmowe oraz 
zaparcia. 
- Produkty mleczne – zawierają wapń i wi-
taminę D. Dlatego warto codziennie pić co 
najmniej dwie szklanki mleka lub kefiru. 
Dzięki temu chronimy się przed wystąpie-
niem osteoporozy, jak również bakterie 
zawarte w fermentowanych przetworach 
mlecznych (kefir, maślanka, jogurt natu-
ralny) korzystnie wpływają na pracę jelit 
- Mięso, drób, fasola, groch i ryby – są źród-
łem białka o wysokiej wartości odżywczej.  

ANNA SZAŁKOWSKA 

N
ie wszystko da się zrobić w do-
mu. Fryzurę czy specjalistycz-
ne zabiegi kosmetyczne zde-
cydowanie lepiej dać zrobić 
profesjonaliście, ale każda z  
nas  wie, że podstawą zadba-

nej kobiety jest codzienna domowa pielęg-
nacja. I nie mówimy tu wyłącznie o dbaniu 
o skórę czy dobrej diecie. Pielęgnujemy też 
ciało regularnie się ruszając lub nasz mózg, 
któremu systematycznie dostarczamy stra-
wy intelektualnej.  Aby kobieta czuła się 
spełniona powinna zadbać o każdą sferę 
swojego życia. Podpowiadamy, jak to zrobić. 
Może coś Was zainspiruje? 

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ? 
WYPRÓBUJ OLEJE 
Do domowej pielęgnacji naszej skóry przy-
dadzą się oleje: 
- kokosowy - kwasy tłuszczowe w nim za-
warte odżywiają i chronią skórę. Ma także 
działanie nawilżające. Najczęściej polecany 
jest do pielęgnacji skóry suchej i odwodnio-
nej oraz jako składnik nawilżających masek 
do włosów. 
- arganowy - jest bogaty w witaminę E i niez-
będne nienasycone kwasy tłuszczowe.Dzia-
ła na skórę wygładzająco, ochronnie i anty-
septycznie. Jest bezwonnym, jasnożółtym 
olejem, który dobrze się wchłania. Może być 
stosowany także przy skórze wrażliwej 
i skłonnej do alergii. 
- z awokado ma dużo aminokwasów, wita-
min (PP, H, E, A, z grupy B), naturalnych nie-
nasyconych kwasów tłuszczowych. Ma 
zdolność wnikania w głębsze warstwy skó-
ry, dobrze ją odżywiając i wygładzając. 
- jojoba - może być stosowany np. jako śro-
dek do demakijażu, także w przypadku skó-
ry trądzikowej czy z podrażnieniami. Może 
być też używany jako krem nawilżający 
i przeciwzmarszczkowy. Dobrze wchłania 
się w skórę, zagęszcza jej strukturę wypeł-
niając zmarszczki oraz wzmacnia płaszcz 
hydrolipidowy. 
- konopny to niezbędnik w pielęgnacji i na-
wilżeniu suchej cery. W prawie 80 procen-
tach składa się z niezbędnych nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych (NNKT), 
w szczególności kwasu linolowego z grupy 

Zdrowa, dobrze nawilżona, wypielęg-
nowana skóra, sprężysta  sylwetka, 
bystry i spokojny umysł. Niezależnie, 
ile masz lat, nie miałabyś pewnie nic 
przeciwko, żeby tak ktoś Cię opisał, 
prawda?  Mam dobrą wiadomość. 
Zadbać o skórę, ciało i umysł możesz 
sama. Przyda ci się czas, wiedza, 
czasem zakupy i przede wszystkim -  
konsekwentnie wcielany w życie plan. 
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su nie możemy przypomnieć sobie ważnych 
rzeczy, mamy problemy z wysławianiem 
się, myślimy nielogicznie, mamy problemy 
z koncentracją, nie panujemy nad naszymi 
emocjami.  

Objawami somatycznymi są częste prze-
ziębienia i infekcje, palpitacje serca, kłopo-
ty z oddychaniem, biegunki, zaparcia, prob-
lemy skórne, alergie, astma, wzmożone po-
cenie się i lepkość rąk, zaburzenia w mie-
siączkowaniu, szybka utrata wagi. Każdy 
ma swój sposób na relaks, który pozwala 
nam się uporać ze stresem. To może być 
dawka ruchu, ukochana książka, wypad 
do kina, domowe spa w łazience, sen bez 
budzika, wysłuchanie ukochanej muzyki. 
Spróbuj! 

ĆWICZ MÓZG 
Najlepszą gimnastyką dla mózgu jest prze-
łamywanie rutyny i uczenie się nowych rze-
czy. Uczenie się można podzielić na uczenie 
się krótkoterminowe i długoterminowe. Nie 
marnuj czasu. Ogranicz telewizję czy media 
społecznościowe. W zamian oglądaj, np. 
TED Talks, które słyną z dostarczania 
ogromnej liczby tematów prezentowanych 
przez ekspertów. Ucz się języka obcego, bo 
nauka nigdy jeszcze nie była tak łatwa. Mo-
żesz słuchać podcastów w obcym języku 
w drodze do pracy, poprzeglądać codzien-
nie przez 20 minut fiszki językowe czy obej-
rzeć film na YouTubie. Czytaj książki i cie-
kawe artykuły. To pozwoli ci poznać wspa-
niałe historie i wzbogacić słownictwa. 

WSZYSTKIE SPOSOBY                             
NA UDANE ŻYCIE 
Trudno nie zauważyć, że udane życie budu-
je każdy jego aspekt. Nauka, aktywność fi-
zyczna, dobre odżywianie, walka ze stre-
sem. Unikaj rutyny. Czasem jedź do pracy 
inną drogą. Ten prosty sposób pomoże spoj-
rzeć na świat z innej perspektywy. Jeśli cha-
os cię męczy, zadbaj o porządek. Nie bój się 
czasem wyjść z osławionej strefy komfortu. 
To zwykle budzi nasz lęk, ale już po - daje 

Należy zaplanować dzienny jadłospis w die-
cie tak, by zjeść jedną porcję któregoś z pro-
duktów. Mięso powinno być chude, najle-
piej jeśli pochodzi z indyka, kurczaka, cie-
lęciny czy królika. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA? 
ZAPRASZAMY NA SPACER 
Nie musisz uprawiać sportu wyczynowego, 
wystarczy spacer, aby zadbać o codzienną 
porcję ruchu. Spaceruj z psem, do pracy, bib-
lioteki, wyjdź z przyjaciółką, albo sama słu-
chając ulubionego podcastu. Spacery zapo-
biegają chorobom sercowo-naczyniowym. 
Wzmacniają układ krążenia i zmniejszają ry-
zyko zawału. W odróżnieniu od joggingu, 
dynamiczny spacer nie obciąża stawów ani 
kręgosłupa, pozwala za to spalić porówny-
walną liczbę kalorii. Dlatego to dobra forma 
ruchu dla walczących z nadwagą.  

Podczas spaceru lub marszobiegu orga-
nizm jest lepiej dotleniony i mamy więcej 
energii, co przekłada się na poprawę samo-
poczucia, chroni przed stanami chroniczne-
go zmęczenia i wahaniami nastroju. Taki re-
gularny wysiłek może wyleczyć z bezsen-
ności, rozładować stres, a nawet zapobiec 
depresji. 

STRETCHING – ROZCIĄGAJ SIĘ 
Macie w domu kota? Dużo czasu zajmuje 
mu rozciąganie, a wszyscy wiemy, że to sil-
ne i zwinne zwierzę. Zanim przystąpimy 
do stretchingu, trzeba się rozgrzać. Wystar-
czy 10 minut rozgrzewki, aby przygotować 
organizm do kolejnego, większego wysiłku. 
Same ćwiczenia rozciągające trzeba wyko-
nywać dokładnie i bardzo powoli. Nie liczy 
się liczba powtórzeń, a jakość ich wykona-
nia. Powinniśmy unikać gwałtownych ru-
chów, ponieważ mogą nam one przynieść 
wiele szkód - narażamy się na kontuzje.  

Technika podczas ćwiczeń rozciągają-
cych jest istotna. Prawidłowa nie tylko szyb-
ciej uelastycznią nasze mięśnie, lecz także 
zapobiegną urazom. Ważny jest też oddech. 
Sposób oddychania to połowa sukcesu pod-
czas stretchingu. Podczas ćwiczeń myślmy 
o wydychanym i wpuszczanym powietrzu 
do płuc. Skupienie się na oddechu ma tak-
że dodatkową zaletę. Pozwoli nam się uspo-
koić i zredukować stres. 

JAK NIE DAĆ SIĘ STRESOWI 
A jeśli już o stresie mowa. Różne problemy, 
z którymi nie potrafimy sobie poradzić, czę-
sto są bezpośrednią przyczyną stresu. Stres 
w pracy może być spowodowany strachem 
przed szefem, koleżanką czy kolegą z pra-
cy. Dotyczy osób, które boją się o swoje sta-
nowisko. Sporo stresu czeka nas też w do-
mu, zwłaszcza gdy myślimy o rachunkach 
czy konfliktach domowych.  

Niezależnie od jego źródła, stres wpływa 
na nasze ciało, oddech i umysł. Powoduje 
przyspieszoną akcję serca, zaburzenia hor-
monalne, a ten chroniczny: zmęczenie, za-
burzenia snu, koszmary. Pod wpływem stre-
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nam wielką satysfakcję. Ciesz się drobnymi 
radościami. Na przykład zielenią, piosenką, 
kawą z przyjaciółką. Nie zamiataj kłopotów 
pod dywan, bo tylko tam urosną i z czasem 
trudno będzie je ogarnąć. Rozwiązywanie 
problemów to często niewdzięczne, ale je-
dyne wyjście na udane życie. Dbaj o zdro-
wą zawartość talerza, ale nie umartwiaj się. 
Dobra kawa z ciastem lub lodami przyda się 
od czasu do czasu. Śmiej się, ale nie bój się 
płakać. Po prostu żyj spokojnie pełnią życia.
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Nie musisz 
uprawiać sportu 
wyczynowego, 
wystarczy spacer

Czytaj  książki, 
ucz się nowych  
rzeczy 

Olejki pomogą ci 
zadbać o skórę
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 Od ilu lat zajmuje się pan chirurgią  
estetyczną?  

Od 27 lat, od początku swojej kariery, 
starałem się przeprowadzać zabiegi tak, aby 
uzyskać jak najlepszy efekt estetyczny. Mo-
że stąd moja droga od chirurgii ogólnej po-
przez chirurgię onkologiczną, aż do chirur-
gii plastycznej, którą zajmuję się obecnie. 
Chirurgia estetyczna to tylko niewielki wy-
cinek chirurgii plastycznej i rekonstrukcyj-
nej. Zabiegi estetyczne są może łatwiejsze 
do wykonania niż rekonstrukcyjne, ale 
obarczone są dużymi emocjami zarówno 
ze strony operatora, jak i pacjenta. 

W jak dużym stopniu możemy zmienić 
wygląd naszego ciała? 

Zabiegi poprawiające wygląd mogą do-
tyczyć całego ciała: twarzy, powiek, nosa, 
szyi, piersi, tułowia czy nawet okolic intym-
nych. Obecny rozwój technik operacyjnych, 
a także stosowanie metod mniej inwazyj-
nych, takich jak toksyna botulinowa, kwas 
hialuronowy czy nici liftingujące, pozwala 
na indywidualne podejście do każdego pa-
cjenta i zaproponowanie najodpowiedniej-
szej dla niego metody leczenia. Niezwykle 
ważne jest poznanie motywów i oczekiwań 
pacjentów. Zdarzają się takie osoby, które 
uważają, że gorszy wygląd nosa, powiek 
czy piersi decyduje o ich niepowodzeniach 
życiowych. Oczywiście w takich okolicz-
nościach należy zrezygnować z wykonania 
zabiegu. Wówczas w sposób taktowny i de-

MAJ-CZERWIEC // 2020 //   3/MIASTO KOBIET

likatny staramy się wyjaśnić pacjentowi, że 
nawet najlepszy wynik operacji plastycz-
nej nie zażegna problemów osobistych.  

Obecnie pacjenci chętniej poddają się za-
biegom niż przed laty? Możemy posta-

wić taką tezę? 
Zdecydowanie tak, poprawianie urody 

przestało być tematem tabu. Pacjenci opo-
wiadają o swoich zabiegach znajomym, 
często namawiając do tego innych. Zdecy-
dowanie zwiększyła się również dostęp-
ność tego typu usług. Poprawiła się jakość 
naszego życia, zmieniamy domy, samocho-
dy, dlaczego nie zmienić niekorzystnych 
zmian w naszym wyglądzie? Szczególnie 
widoczny jest wzrost liczby wykonywa-
nych zabiegów mniej inwazyjnych, może 
mniej skutecznych lecz obarczonych mniej-
szą liczbą  powikłań. 

Jakie zabiegi wykonuje pan najczęściej? 
Co najbardziej interesuje pacjentów?  
Zdecydowanie plastykę powiek, korek-

tę odstających uszu, korektę kształtu nosa. 
Powodzeniem cieszą się również operacje 
powiększania piersi, liposukcja, lifting twa-
rzy czy przeszczepy włosów.  

Proszę w kilku słowach opowie-
dzieć o tych zabiegach. 

Zacznijmy od plastyki powiek, to jeden 
z moich ulubionych zabiegów, gdyż wyko-
nując stosunkowo niewielki zabieg, osiąga-
my dużą poprawę wyglądu pacjenta. Oczy 
można podkreślić makijażem lecz trudno 
ukryć obecność wiotkiej, wiszącej skóry po-
wiek. Opadające powieki sprawiają, że 
twarz - nawet mimo perfekcyjnego makija-
żu - wygląda na zmęczoną bądź smutną, 
a przez to na dużo starszą. Zabieg wykony-
wany jest w znieczuleniu miejscowym, 
po wykonaniu kilku ukłuć i podaniu odpo-
wiedniego leku powieki zostają znieczulo-
ne i pacjent nie odczuwa już bólu. Dzięki 
plastyce powiek twarz odzyskuje świeże 
i młode spojrzenie. Oczy i rzęsy stają się 
bardziej widoczne. Twarz wygląda pogod-
nie, odzyskuje młody i bardziej atrakcyjny 
wygląd.  

Kolejnym zabiegiem jest korekta kształ-
tu nosa. Istnieją obecnie metody 
małoinwazyjne, pozwalające na niewielką 
korektę kształtu nosa - używamy do tego 
wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowe-
go. Te zabiegi są stosunkowo proste i dają 
dobre efekty, lecz aby uzyskać pełną korek-
tę kształtu nosa konieczny jest już zabieg 
operacyjny. Jest on wyzwaniem dla każde-
go chirurga, uważa się go za jeden z najtrud-
niejszych w chirurgii plastycznej. Trzeba 
mieć dużą wyobraźnię przestrzenną, aby 
uzyskać właściwy efekt zadowalający nie 
tylko operatora, ale i osobę operowaną. 
Czasami zdarza się bowiem, że najtrudniej-
szą częścią zabiegu jest poznanie oczeki-
wań pacjenta i takie wykonanie zabiegu, 
aby te oczekiwania spełnić.

NA RATUNEK 
CHIRURGIA 

ESTETYCZNA

ANNA NOWAK (OPRAC.)

Co zrobić, by zahamować niekorzystne procesy związane z upływem 
czasu? Możemy poprawić wygląd skóry, korzystając z dobrodziejstw 
medycyny. Kiedy sięgać po takie rozwiązania podpowiada dr Mikołaj 

Pernak, lekarz medycyny estetycznej, specjalista chirurgii ogólnej.
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Piękno i medycyna

•   PRZESZCZEPY 
WŁOSÓW 

•  PRZESZCZEPY 
TKANKI 
TŁUSZCZOWEJ

•  POWIĘKSZANIE 
PIERSI 

• KOREKTA NOSA 
• PLASTYKA POWIEK 
•  CHIRURGIA 

PLASTYCZNA 

•  MEDYCYNA 
ESTETYCZNA

•   NEUROCHIRURGIA 
•  ORTOPEDIA 
•  LARYNGOLOGIA

i medycyna

Szpital Discovery Clinic, 

ul. Sowia 3 81-198 Suchy Dwór

www.discoveryclinic.pl

Al. Grunwaldzka 549

80-339 Gdańsk

tel. 58 72 82 000

500 600 502

www.drpernak.pl



ZBILANSOWANA DIETA POMOŻE 
CI W TRENINGU. CO JEŚĆ I PIĆ 

PRZED I PO ĆWICZENIACH? 

Jeśli często uprawiasz sport, zbilansowane posiłki są  
niezbędne do zaopatrywania organizmu w potrzebne 
składniki odżywcze. Podpowiadamy, jak się dobrze 
odżywiać i pić, aby trening był przyjemnością
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Z
bilansowana dieta i odpowied-
nia dawka aktywności fizycznej 
to podstawa zdrowia i dobrego 
samopoczucia w każdym wie-
ku. Jeśli często uprawiasz sport, 
zbilansowane posiłki są niez-

będne do zaopatrywania organizmu w po-
trzebne składniki odżywcze. Podpowiada-
my, jak się dobrze odżywiać i pić, aby tre-
ning był przyjemnością.  

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) zalecają, aby jeść co najmniej 400 
gramów warzyw i do 300 gramów owoców 
dziennie, podzielonych na pięć porcji. Jed-
ną z tych porcji może stanowić 100-procen-
towy sok lub mus owocowy albo warzyw-
ny. Owoce i warzywa zawierają dużo wita-
min, ale także łatwo przyswajalne węglo-
wodany pochodzące z naturalnej fruktozy, 
które dają nam energię. 

TRENING ZWIĘKSZA 
ZAPOTRZEBOWANIE 
NA WĘGLOWODANY 
Regularne ćwiczenia powinny poprawiać 
stan twojego zdrowia. Sporty wytrzymałoś-
ciowe, takie jak biegi długodystansowe, 
na przykład maratony, wiążą się ze zwięk-
szonym zapotrzebowaniem na węglowoda-
ny, podobnie jak intensywne treningi na si-
łowni, które trwają ponad godzinę. Wtedy 
nasz organizm potrzebuje jeszcze więcej 
węglowodanów. Jeśli więc regularnie trenu-
jesz, twoja dieta powinna być bogata w zbo-
ża, warzywa zawierające skrobię oraz owo-
ce, które zaopatrzą organizm w odpowied-
nią ilość węglowodanów oraz składników 
mineralnych, które tracisz w trakcie wysił-
ku. Cukry pomogą odbudować glikogen, co 
jest szczególnie ważne, ponieważ jego po-
ziom obniża się po treningu. 

CO NAJLEPIEJ JEŚĆ 
PRZED TRENINGIEM 
Węglowodany są niezbędne do dostarcza-
nia organizmowi energii i zapobiegania 
uczuciu zmęczenia oraz do odbudowywa-
nia zapasów glikogenu w wątrobie i mięś-
niach. Aby uzyskać dobre efekty podczas 
treningu, spowolnić obniżanie poziomu gli-
kogenu w organizmie oraz zapobiec bólom 
mięśni spowodowanym przez kwas mleko-
wy, 1,5 - 2 godzin przed treningiem należy 
spożyć lekkostrawny, niskotłuszczowy po-
siłek bogaty w węglowodany złożone i biał-
ka. Mogą to być ryż, makaron, gotowane 
ziemniaki z rybą, drobiem czy chudą woło-
winą oraz duszone lub świeże, lekkostraw-
ne warzywa, cukinia, marchew, pomidory 
czy ogórki. 

BIEG PO ZDROWIE - POZNAJ ZASADY 
Jeśli czeka nas poranny trening, zaczynamy 
od śniadania: jogurtu naturalnego z dodat-
kiem orzechów, nasion, płatków zbożowych, 
omletu, owsianki czy serka wiejskiego 
z ciemnym pieczywem i warzywem. Po śnia-
daniu trzeba odczekać godzinę lub dwie. Je-

śli natomiast czeka nas np. bieg zaraz 
po wstaniu, zjedzmy banana lub zróbmy so-
bie koktajl mleczno-owocowy. Można też 
sięgnąć po sałatkę owocową z awokado. 
Owoce są źródłem błonnika i cukrów pro-
stych, zaś w miąższu awokado znajduje się 
sporo jednonienasyconych kwasów tłusz-
czowych, które dają uczucie sytości, a tym 
samym przyczyniają się do zwiększenia tem-
pa metabolizmu i zmniejszenia masy ciała. 

CO JEŚĆ PO ĆWICZENIACH 
Aby spowolnić proces obniżania poziomu 
glikogenu po treningu, należy zjeść owo-
ce, można też wypić świeży sok albo mus 
zawierający łatwo przyswajalne węglo-
wodany. Dobrym pomysłem na szybką 
przekąskę w wygodnej formie są pokro-
jone w słupki warzywa czy owoce w pla-
strach.  
CD. NA STR. 40 
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 Jeśli  regularnie trenujesz, twoja dieta powinna być bogata w zboża, warzywa 
zawierające skrobię oraz owoce
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Regularne picie 
wody jest ważne  
dla osob, które 
uprawiają sport. 
Odwodnienie może 
mieć poważne skutki 
zdrowotne

1,5-2 godz. przed treningiem należy spożyć lekkostrawny, niskotłuszczowy posiłek 
bogaty w węglowodany złożone i białka

Przy przeciętnej aktywności,  
w zależności od wzrostu i masy ciała, 
średnio powinniśmy pić 1,5-3 litry wody

FO
T.

 12
3R

F
Przekąski, które dadzą zastrzyk energii: 

a suszone morele, daktyle albo rodzynki 
a koktajl mleczny lub owocowy 
a baton odżywczy lub energetyczny 
a płatki pełnoziarniste z mlekiem albo jo-
gurtem.   

WAŻNE NAWADNIANIE  
Wysiłek fizyczny prowadzi do utraty wody, 
a wraz z nią elektrolitów i energii. Przy prze-
ciętnej aktywności w zależności od wzrostu, 
masy ciała i aktywności, średnio powinni-
śmy pić 1,5 -3 litry wody. Jeśli wypijemy 
za dużo na raz, to woda zostanie szybko wy-
dalona z organizmu. Nie czekaj aż dopadnie 
Cię pragnienie.  

Sięgaj po wodę często i pij ją małymi łyka-
mi.Regularne przyjmowanie płynów, aby nie 
odwodnić organizmu, jest szczególnie istot-
ne w gorące dni, a także w przypadku osób, 
które intensywnie uprawiają sport. 

NIE CZEKAJ  NA PRAGNIENIE, 
PRZYZWYCZAJ SIĘ DO WODY 
Regularne picie wody ma pozytywny 
wpływ na wiele dolegliwości, np. zapar-
cia, rozstroje żołądka, wzdęcia brzucha, 
bóle brzucha spowodowane często złą die-
tą. 

Jeśli zapominasz o piciu wody, ustaw so-
bie przypomnienie w telefonie, np. co go-
dzinę. Zainstaluj aplikację mobilną, która 
obliczy zapotrzebowanie Twojego organi-
zmu na wodę i wyznaczy Twój cel na każdy 
dzień. Jeżeli przyzwyczaisz organizm do re-
gularnego sięgania po wodę, przypomnie-
nia wkrótce staną się zbędne. 

Objawy odwodnienia to: 
a  rzadsze oddawanie moczu (a jeśli już go 
oddajemy, to jest w kolorze ciemnożół-
tym) 
a suchość śluzówek jamy ustnej i języka 
a wzdęty brzuch 

a wzmożone pragnienie 
a przesuszona skóra 
a brak apetytu 
a senność, choć czasami pobudzenie 
a ból głowy. 

Osoby, które wypijają minimum 2 litry 
wody dziennie, rzadziej chorują. Woda po-
prawia metabolizm i pomaga wydalić z orga-
nizmu toksyny. Zapobiega chorobom nerek, 
likwiduje zaparcia. Znacznie poprawia kon-
centrację i zdolności umysłowe.  

Spożywanie odpowiedniej ilości wody 
każdego dnia, pomaga utrzymać nawilżenie 
skóry na odpowiednim poziomie – dzięki te-
mu cera nie traci jędrności, jest napięta, pełna 
blasku i mniej narażona na powstawanie 
zmarszczek.



Doładuj się tlenem!

Normobaria dla urody
 spowalnia starzenie się organizmu   |  wspomaga odchudzanie i walkę z cellulitem

 przyspiesza wzrost włosów i paznokci
 sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia po kosmetyce plastycznej

www.normobaric-clinic.pl  | tel. 573 282 287
Gdańsk, al. Grunwaldzka 209 (naprzeciwko Kina Żak)



P
o zmianach w funkcjonowaniu ga-
binetów stomatologicznych 
w związku z sytuacją epidemiolo-
giczną w Polsce, wielu pacjentów 
zastanawia się, czy może umówić 
się na rutynową wizytę do denty-

sty. Stomatolodzy uspokajają, że część gabine-
tów wraca do pracy w normalnym trybie i stan-
dardowo leczy pacjentów, jednak przy zacho-
waniu surowszych procedur i zasad bezpieczeń-
stwa.  

SĄ ZALECENIA 
- Priorytetowe było odpowiednie przystoso-
wanie gabinetu do zaleceń Ministerstwa Zdro-
wia oraz towarzystw stomatologicznych, jak 
i wdrożenie surowych procedur zapobiegania 
zakażeniom. Po tym czasie wróciliśmy do pra-
cy w prawie pełnym zakresie, jak i wiele in-
nych gabinetów w Polsce. Mamy świadomość, 
że niezależnie od sytuacji epidemiologicznej, 
wielu pacjentów wymaga leczenia i specjali-
stycznej pomocy, których nie można odkła-

dać, bo narażamy się na groźne powikłania, 
nawet dla zdrowia ogólnego. Natomiast pa-
cjent decydując się na wizytę w tym czasie, 
musi wziąć pod uwagę pewne obostrzenia, 
których celem jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa zarówno jemu, jak i personelowi medycz-
nemu - mówi lek. stom. Monika Stachowicz 
z Centrum Periodent.  

W zależności od wyboru gabinetu, te re-
guły oraz procedury mogą się nieco różnić, 
więc warto wcześniej przejrzeć stronę 
internetową oraz kanały społecznościowe ga-
binetu, gdzie pacjent znajdzie bieżące infor-
macje o zasadach przyjęć. Jeśli mamy wątpli-
wości, co do samego leczenia i zastanawiamy 
się, jakich zmian możemy spodziewać się te-
raz w placówce stomatologicznej, to dopytaj-
my u źródła. 

KIEDY IŚĆ DO DENTYSTY, A KIEDY 
LEPIEJ ODWOŁAĆ WIZYTĘ 
Aby ograniczyć ewentualne rozprzestrzenia-
nie się wirusa, gabinety stomatologiczne pod-
jęły działania prewencyjne. Niezwykle waż-
na jest otwarta komunikacja pacjenta ze sto-
matologiem i to już na etapie planowania wi-
zyty. Pacjent w razie np. bólu zęba, zapalenia 
dziąseł czy urazu, może udać się na leczenie 
do dentysty, pod warunkiem, że jest zdrowy. 
Pacjenci ze zdiagnozowanym zakażeniem ak-
tywnym COVID-19, na kwarantannie nie są 
przyjmowani na wizyty do dentysty. 

Co więcej, jeśli obserwujemy u siebie ob-
jawy wskazujące na przeziębienie, m.in. po-
dwyższoną temperaturę, ból gardła, kaszel 
czy katar, powinniśmy poinformować o nich 
dentystę i przenieść wizytę na inny termin. 
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Dokucza ci ząb? Jesteś w trakcie leczenia ortodontycznego lub 
protetycznego i zastanawiasz się, czy czas epidemii to odpowiednia 
pora na odwiedzenie dentysty? Spokojnie, coraz więcej gabinetów 
wznawia działanie. Pacjentów też przybywa, choć samo leczenie 

wygląda nieco inaczej. Co należy wiedzieć przed wizytą?

U DENTYSTY 
W CZASIE 
EPIDEMII

Gabinety musiały 
się przystosować 

do ministerialnych 
zaleceń



Takie objawy są przeciwwskazaniem do le-
czenia w gabinecie stomatologicznym. 

Pacjent powinien przygotować się również 
na pomiar temperatury, wypełnienie karty 
epidemiologicznej, czy np. odkażenie gardła 
poprzez jego przepłukanie. Co więcej, tym sa-
mym obostrzeniom podlega personel me-
dyczny. Jeśli więc obawiamy się transmisji wi-
rusa siedząc na fotelu dentystycznym, gdzie 
niemożliwością jest zachowanie dystansu 
społecznego, to warto wiedzieć, że jeśli gabi-
net jest odpowiednio przygotowany, to zagro-
żenie jest naprawdę minimalne, ponieważ za-
chowanie norm sanitarnych to element co-
dzienności pracy stomatologów. 

- Ważna jest szczerość pacjenta w stosun-
ku do lekarza. Z jednej strony na pewno chcie-
libyśmy pomóc wszystkim tym osobom, któ-
re potrzebują podjęcia terapii. Z drugiej, mu-
simy mieć na względzie zdrowie i bezpieczeń-
stwo zarówno pacjentów, jak i pracowników 
gabinetu oraz ich rodzin. Dlatego tak precy-
zyjnie weryfikujemy ryzyko zagrożenia – wy-
jaśnia dr Stachowicz. 

Z tego względu również, jeśli w ciągu kil-
ku tygodni od pobytu u dentysty pacjent do-
wiedział się o zakażeniu koronawirusem, po-
winien poinformować o tym wszystkie oso-
by, z którymi miał w tym czasie kontakt, rów-
nież pracowników gabinetu. 

WIĘKSZOŚĆ ZABIEGÓW WCIĄŻ 
WYKONASZ 
Jakie zabiegi możemy wykonać aktualnie 
u dentysty, a jakie nie? Najlepiej zweryfiko-
wać zakres pracy gabinetu bezpośrednio kon-
taktując się z nim. 

Przyjmowani są pacjenci, którzy skarżą się 
na dolegliwości, np. ból zęba,  uraz, zapalenie 
dziąseł, ale prowadzone jest także leczenie za-
chowawcze, leczenie kanałowe czy protetycz-
ne, szczególnie jeśli dana dolegliwość utrud-
nia lub uniemożliwia pacjentom funkcjono-
wanie. 

Stomatolodzy zwracają również uwagę 
na fakt, że jeśli nie będziemy kontynuowali le-
czenia rozpoczętego przed pandemią, mogą 
wystąpić niekorzystne efekty, które będzie trud-
no cofnąć, kiedy sytuacja epidemiologiczna 
ustabilizuje się. Dla przykładu, przygotowany 
ząb pod koronę po kilku miesiącach może nie 
nadawać się już jako filar, leczenie ortodontycz-
ne może ulec cofnięciu, a zabiegi 
periodontologiczne wykonane wcześniej pój-
dą na marne.  Podobnie podjęte wcześniej le-
czenie kanałowe - jeśli nie będzie kontynuowa-
ne. 

Najlepiej skontaktować się z placówką, 
w której się leczymy i zapytać lekarza, ile jesz-
cze możemy czekać z kontynuacją leczenia 
lub jakie są możliwości przyjęcia. Nie ma prze-
ciwwskazań do leczenia stomatologicznego, 
ale warunki przyjęcia pacjentów są aktualnie 
nieco inne. 

PO PIERWSZE, DOBRA ORGANIZACJA 
Obecnie w wielu gabinetach panuje zaostrzo-
ny reżim sanitarny związany z minimalizo-

waniem ryzyka zakażenia. Dotyczy to zarów-
no działań pracowników gabinetu, jak i zale-
ceń dla samego pacjenta. Kluczowe jest, aby 
pacjent zdezynfekował dłonie po przyjściu 
do placówki specjalnym płynem dostępnym 
przy recepcji, a także przystosował się do re-
guł panujących np. w poczekalni. 

- Umawiamy pacjentów tak, aby nie mu-
sieli tłoczyć się w poczekalni. Samą poczekal-
nię podzieliliśmy także na strefy, które dystan-
sują poszczególne osoby od siebie. Dodatko-
wo prosimy, by każdy z pacjentów stawił się 
punktualnie oraz nos i usta osłonięte miał ba-
wełnianą maseczką, którą ściągamy dopiero 
w gabinecie. Ważne, by każda osoba czuła się 
komfortowo – wyjaśnia dentystka. 

Pacjent powinien przyjść na wizytę bez to-
warzystwa, z kolei, gdy leczenie planowane 
jest u dziecka, towarzyszyć może mu np. je-
den rodzic lub opiekun. 

ODKAŻANIE, STERYLIZACJA 
I DEKONTAMINACJA 
Co więcej, z racji reżimu sanitarnego oraz 
dłuższych niż zwykle procedur przygotowu-
jących gabinet na wizytę pacjenta, przyjęcia 
mogą mieć miejsce w większych odstępach 
czasu i np. tylko w części gabinetów. – Po każ-
dej wizycie musimy odpowiednio przygoto-
wać gabinet na przyjęcie kolejnego pacjenta. 
Odpowiednie odkażenie gabinetu wymaga 
czasu, odkażamy nie tylko tak, jak zwykle 
wszystkie narzędzia stomatologiczne, po-
wierzchnie w gabinecie, ale także wykonuje-
my tzw. dekontaminację powietrza. Dzięki te-
mu możemy mieć pewność, że powietrze jest 
czyste od wszelkich patogenów – informuje 
ekspert. 

Zmianie w wielu gabinetach uległy także 
zasady zapisywania pacjentów. Z racji każdo-
razowego, skrupulatnego przygotowania ga-
binetu, wizyty doraźne, niezapowiedziane, 
bez wcześniejszego umówienia ich - mogą być 
niemożliwe. Preferowany jest kontakt telefo-
niczny i zapisy drogą internetową, również 
w zakresie pilnych, nagłych przypadków. Wie-
le gabinetów prowadzi także specjalne e-wi-
zyty, czyli konsultacje online dla pacjentów, 
które nie wymagają wychodzenia z domu. 

Zmienił się także uniform stomatologów, 
który przypomina teraz strój astronauty. W ce-
lu zachowania maksymalnego bezpieczeń-
stwa, dentyści zamiast standardowego fartu-
cha, podczas wizyty mogą mieć na sobie spe-
cjalne ubrania ochronne, maseczkę medycz-
ną oraz przyłbice, które zmniejszają ryzyko 
jakiejkolwiek transmisji patogenów. 

ZĘBY UMYJ W DOMU 
Wirus COVID-19 jest wysoce zaraźliwy, dlate-
go gabinety podjęły działania, które mają 
na celu ograniczenie transmisji poprzez kon-
takt, dotykanie tzw. części wspólnych czy 
przedmiotów użytkowych. 

Z tego względu zamiast zostawiać ubrania 
wierzchnie na wspólnym wieszaku czy w sza-
fie w poczekalni, lepiej zabrać je ze sobą do ga-
binetu, a np. w oczekiwaniu na wizytę sko-

rzystać z własnej lektury, zamiast czasopism 
zwykle dostępnych na miejscu. Choć toalety 
przy gabinetach są czynne jak zwykle, to bez-
pieczniej również dla zdrowia swojego oraz 
innych pacjentów, w miarę możliwości wysz-
czotkować zęby przed wizytą, w domu. 

OPŁATA EPIDEMIOLOGICZNA  
– CO TO TAKIEGO 
W momencie podjęcia leczenia w czasie epi-
demii w gabinetach prywatnych musimy się 
także przygotować na tzw. opłatę epidemio-
logiczną. Co to takiego? 
– Jest to zmienny koszt, który jest doliczany 
do ostatecznej kwoty za wizytę. Aby móc 
funkcjonować i przyjmować pacjentów, jako 
gabinet musimy zainwestować w dodatkowe, 
ponadstandardowe środki ochrony,  które nig-
dy nie były uwzględniane w cenie usług. Rów-
nocześnie ich koszt podczas aktualnej sytua-
cji epidemiologicznej wzrósł absurdalnie, na-
wet kilkudziesięciokrotnie!  To przekłada się 
na ostateczną kwotę – wyjaśnia stomatolog. 
Taka opłata wprowadzona jest tymczasowo 
na czas trwania epidemii, a o jej wysokość mo-
żemy się dopytać podczas zapisywania wizy-
ty. Dentyści podkreślają, że gdy sytuacja 
na rynku produktów uspokoi się, można bę-
dzie całkowicie zrezygnować z tej opłaty. 
I choć sytuacja jest całkiem nowa dla pacjen-
tów, to stomatolodzy uspokajają. – Na co dzień 
w pracy stomatologa mamy kontakt z wielo-
ma drobnoustrojami. Wilgotna i ciepła jama 
usta stanowi idealne środowisko dla grzybów, 
bakterii czy wirusów, a w każdym mililitrze 
śliny można naliczyć nawet 100 mln bakterii. 
Mimo to warto mieć na uwadze stopień ryzy-
ka i minimalizować zagrożenie. Wirus SARS-
CoV-2 jest wrażliwy na temperaturę powyżej 
60 st., mydło lub inne detergenty rozpuszcza-
jące tłuszcz, a także preparaty z zawartością 
70% alkoholu. Jeśli będziemy nosić maseczki 
i stosować się do restrykcyjnych zasad higie-
ny, ryzyko transmisji jest naprawdę minimal-
ne – mówi stomatolog. 
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B
ezpośrednim podłożem astmy 
jest zapalenie dróg oddecho-
wych, które prowadzi 
do nadreaktywności oskrzeli. 
Następstwem stanów zapal-
nych jest zwężenie światła dróg 

oddechowych, co powoduje zaleganie 
w nich śluzu, skurcz mięśni gładkich w ścia-
nach oskrzeli i ich obrzęk.  

Charakterystyczne objawy astmy 
oskrzelowej to epizody uczucia dusznoś-
ci, ściśnięcia klatki piersiowej i utrudnio-
nego oddychania, któremu towarzyszą 
świsty, a także przewlekły kaszel. Proble-
mem jest dla chorego zwłaszcza wykona-
nie wydechu. U każdego pacjenta choroba 
ma inny przebieg i dominują inne sympto-
my, ale większość z nich występuje w go-
dzinach porannych i wieczornych. Dolegli-
wości może nasilać wysiłek fizyczny. Cho-
roba częściej występuje u chłopców niż 
u dziewczynek, natomiast w dorosłości ma 
ją więcej kobiet. Sprzyja jej otyłość, a tak-
że występowanie innych chorób alergicz-
nych. 

SKĄD BIERZE SIĘ ASTMA 
Astma oskrzelowa jest chorobą 
wieloczynnikową, przy czym wpływ cech 
dziedzicznych na jej występowanie ocenia 
się nawet na 70 procent. W ostatnich latach 
astmę silnie powiązano z genami, które mo-
gą mieć też wpływ na rozwój atopowego za-
palenia skóry czy zaburzeń immunologicz-
nych. Wystąpieniu objawów astmy sprzyja-
ją: 
a Kontakt z alergenami, np. roztoczami ku-
rzu domowego, grzybami pleśniowymi i zwie-
rzętami domowymi. 
a Infekcje, przede wszystkim zakażenia dróg 
oddechowych we wczesnym dzieciństwie 
(zwłaszcza wirusem RSV).  
a Dym tytoniowy, który zwiększa prawdo-
podobieństwo wystąpienia astmy oskrzelo-
wej, zwłaszcza gdy na składniki dymu tyto-
niowego naraża się dziecko w okresie życia 
płodowego. 
a Zanieczyszczenia środowiska. To zwłasz-
cza zawarte w nim pyły i spaliny, które w re-
jonach miejskich stanowią problem cało-
roczny. 
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a Dieta, zwłaszcza w wieku niemowlęcym. 
Jak wykazują badania, karmienie dziecka 
piersią zmniejsza ryzyko rozwoju chorób 
układu oddechowego, w tym również astmy 
oskrzelowej.  

CO ROBIĆ PRZY ATAKU DUSZNOŚCI 
Atak astmy oskrzelowej jest stanem wyma-
gającym natychmiastowego podania leku 
wziewnego, który został zalecony przez leka-
rza. W przypadku jego braku należy rozwa-
żyć transport pacjenta do szpitala. Jeżeli na-
pad ma ciężki przebieg, chory powinien otrzy-
mać  pomoc w postaci tlenoterapii. Nie wol-
no podawać mu leków wykrztuśnych ani 
uspokajających. 

Najostrzejszą postacią ataku astmy 
oskrzelowej, która w każdym przypadku za-
graża życiu pacjenta, jest stan astmatyczny. 
Rozwija się nagle np. wskutek nieefektyw-
nego leczenia astmy, nadmiernego kontaktu 
z alergenami, infekcji wirusowej, intensyw-
nej aktywności fizycznej czy przyjmowania 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych. 

METODY LECZENIA 
Podstawą do rozpoczęcia leczenia jest rozpo-
znanie astmy, które wymaga m.in. odróżnienia 
jej od innych schorzeń układu oddechowego, 
krwionośnego czy pokarmowego. Wstępne roz-
poznanie potwierdza badanie czynności ukła-
du oddechowego, najczęściej spirometria z oce-
ną krzywej przepływ-objętość lub pomiar szczy-
towego przepływu wydechowego.  

Głównym celem terapii jest ograniczenie 
dotkliwości objawów i poprawa jakości życia 
pacjenta. Najważniejszą grupą leków stosowa-
nych w leczeniu astmy stanowią 
glikokortykosteroidy wziewne, które oddzia-
łują bezpośrednio na stan zapalny. Choć jed-
nak poprawiają czynność układu oddechowe-
go, leki te powodują działania niepożądane, 
w tym drożdżycę jamy ustnej, chrypkę i skurcz 
oskrzeli.

GDY ODDYCHANIE 
JEST PROBLEMEM

EWA ZWOLAK

Astma oskrzelowa jest zapalną chorobą dróg oddechowych, u której 
podstaw nie zawsze leży alergia. Cierpi na nią ok. 8 proc. polskich 

dzieci i 5 proc. dorosłych. Schorzenie jest nieuleczalne, jednak 
 jego objawy można skutecznie kontrolować za pomocą 

odpowiednich leków.
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Gabriel Salon Bielizny 

powstał z miłości do kobiecego ciała, 

różnorodności URODY.

To miejsce, gdzie dobierzemy biustonosz Indywidualnie 

dla Ciebie:

- zakupisz modną, wygodną i wyjątkową bieliznę

- biustonosze sportowe

- nauczymy Cię, jak codziennie dbać o swój biust

- pokażemy, jaki biustonosz będzie Twoim idealnym

- na spotkaniach w naszym salonie poznasz wiele ciekawych kobiet

- Edukacja Kobiet to nasza Misja - pamiętaj BADAJ SIĘ!!! 

- Panache  - Alles  - Nessa  - Agio  - Blubella

Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 14s 6  

  575 000 965     www.gabrielsalonbielizny.pl     gabrielzdrowybiust@op.pl

 Gabriel Salon Zdrowego Biustu Profesjonalny dobór biustonoszy



POMYSŁ NA ZBRODNIĘ ZACZERPNĘŁAM TYM 
RAZEM Z KASZUBSKIEJ TRADYCJI, W KTÓREJ 
WIARA W BOGA DO NIEDAWNA SKORELOWANA 
BYŁA Z WIARĄ W DIABŁY, DEMONY I CZAROW-
NICE - MÓWI MAŁGORZATA OLIWIA SOBCZAK, 
AUTORKA KRYMINAŁU „CZERŃ”, DRUGIEJ CZĘŚ-
CI SERII „KOLORY ZŁA”. 

RYSZARDA WOJCIECHOWSKA 

Nie zabić czytelnika nudą... czy to jest to, 
czego pani - pisarka - obawia się najbar-

dziej? 

Myślę, że każdy autor się tego obawia. 
Książki zdecydowanie muszą budzić cieka-
wość. A kryminały powinny tę ciekawość jesz-
cze mocniej podkręcać. Nuda to najgorszy ele-
ment, który może się pojawić w książce. 

Pani zabijanie nudą nie grozi. „Czerwień”, 
oceniono jako jeden z najlepszych debiu-

tów kryminalnych ostatnich lat. Jak się pani 
znalazła w „kryminale”? 

Pamiętam to jak dziś: wiosna 2017 roku, 
godzina 19. Robiłam kolację w mojej kawaler-
ce w Sopocie. W tle leciał program informa-
cyjny. I nagle usłyszałam: płaszcz z ludzkiej 

skóry wyłowiony z Wisły - nierozwiązana za-
gadka sprzed lat. Chodziło o sprawę tzw. Kuś-
nierza z 1998 roku, który zamordował w Kra-
kowie 23-letnią studentkę religioznawstwa, 
zdjął z niej skórę i uszył z jej części ciała ma-
kabryczny „płaszcz”. Po wielu latach spraw-
cą okazał się mężczyzna, który pracował w In-
stytucie Zoologii w Krakowie, skąd go wyrzu-
cono, bo zabił im wszystkie króliki. Okazało 
się, że przez niemal 20 lat chodził na grób swo-
jej ofiary, studentki, i zapalał jej znicze. Ta 
sprawa była bodźcem. Mąż spał, pies też, a ja 
do 4 nad ranem czytałam o tej makabrycznej 
zbrodni. Nad ranem miałam pomysł na „Czer-
wień”. 

Ale to nie jest opowieść o „Kuśnierzu”. 
Nie chciałam tej historii oczywiście powie-

lać. Ale wznowiona sprawa sprzed lat zaintry-
gowała mnie do skonstruowania własnej fa-
buły, w której przeplata się przeszłość i teraź-
niejszość. Wykorzystałam też jeden element 
związany z oskórowaniem. W mojej książce 
pojawia się motyw czerwieni wargowej. 

Pisanie szło jak z płatka? 
Książkę pisałam w kawalerce. Byłam w cią-

ży. Po całym dniu pracy siadałam do pisania. 
Ciąża była trudna, nie najlepiej się czułam. 
Czułam się non stop, tak jakbym właśnie wró-
ciła nad ranem na kacu z sopockiego Sfinksa. 
Ale „Czerwień” chciała się opowiedzieć. 

Zdziwiło mnie to, że za pisanie „Czerwieni” 
wzięła się pani będąc w ciąży. To też dosyć 
surrealistyczne, żeby wejść w kryminalny 

mrok w takim stanie. 
„Czerwień” zaczęłam pisać na dwa mie-

siące przed zajściem w ciążę. Kiedy dowie-
działam się, że jestem w ciąży, już siedziałam 
głęboko w tej historii. I tak mnie fascynowa-
ła, że nie mogłam pisania odłożyć. Jestem pra-
cowita i zawsze kończę to, co zaczynam. I by-
łam bardzo zdeterminowana i zmotywowana, 
żeby skończyć ten kryminał przed rozwiąza-
niem. 

Książka trafiła w odpowiednie ręce. 
Tak, przeczytała ją redaktorka pracująca 

w wydawnictwie W.A.B. Od razu poszła z ma-
szynopisem do dyrektora wydawniczego, 
Marcina Mellera. Ten zabrał książkę do domu 
na Mazury i przepadł. Przed świętami Bożego 
Narodzenia sam zadzwonił do mnie z wieś-
ciami. To był niezwykły moment. Było koło 
południa. Ja stoję nad kilkumiesięcznym dzie-
ckiem z grzechotką. Odbieram telefon i sły-
szę głos znany z telewizji: „Książka jest świet-
na. Ja bym drukował”. Zamarłam. Niemal nie 
mogłam wykrztusić słowa. Musiało minąć kil-
ka dni, żebym uwierzyła, że to zdarzyło się 
naprawdę (śmiech). 

Wcześniej napisała pani dwie inne książki, 
nie związane z tym gatunkiem. 

Zaczęłam od niewielkiej baśni postmoder-
nistycznej pt. „Mali, Boli i Królowa Mrozu”, 
a potem napisałam powieść żuławską „Ona 
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Małgorzata Oliwia Sobczak i „Czerń”.  
Nowa książka gdańszczanki wkrótce sklepach.

JA TEŻ ZNALAZŁAM 
SWOJE  

GOTHAM CITY
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i dom, który tańczy”. To historia kobiety, któ-
ra po latach wraca do swojego żuławskiego 
domu, żeby odkryć tajemnicę własnej rodzi-
ny. I zaczyna prowadzać nieformalne śledz-
two. I chyba podczas pisania tej książki złapa-
łam tego kryminalnego bakcyla, bo poczułam, 
że te fragmenty, które dotyczą śledztwa, pi-
sze mi się świetnie. 

Po sukcesie „Czerwieni” napisała pani kolej-
ny kryminał „Czerń”. Czy tym razem też po-

jawił się jakiś impuls do napisania? 
Nad „Czernią” zaczęłam pracować, zanim 

jeszcze przyszła z wydawnictwa propozycja 
wydania „Czerwieni”. W tym czasie wypro-
wadziłam się z Sopotu na kaszubską wieś. Kil-
kanaście kilometrów od Trójmiasta, ale to zu-
pełnie inny świat. Urodziłam córeczkę i co-
dziennie chodziłam na długie spacery. A kra-
jobraz Kaszub potrafi inspirować. W głowie 
kołatały mi się różne historie. Ale momentem, 
w którym te historie złożyły się w fabułę, by-
ła wizyta w pralni, która znajduje się niedale-
ko mojego domu. Niewielki budynek z napi-
sem Ekopralnia, weszłam do środka i zoba-
czyłam na ścianach religijne obrazy - Jezus, 
Matka Boska i inni święci. Już to wydało się 
surrealistyczne, bo to punkt usługowy, a czło-
wiek mógł się tutaj poczuć jak w miejscu kul-
tu. Jakby tego było mało, pan obsługujący po-
witał mnie słowami: wesołych świąt. Co 
po raz drugi zbiło mnie z tropu. Pan jednak 
od razu mi wytłumaczył, że jutro jest Boże 
Ciało, a w katolickiej tradycji to święto najważ-
niejsze tuż po Wielkanocy. Dlatego mówi 
wszystkim wesołych świąt. Oddałam rzeczy 
do pralni, wyszłam i od razu poczułam to cha-
rakterystyczne mrowienie w brzuchu. 

Sygnał, że oto mam? 
Poczułam klimat, jaki chcę stworzyć w mo-

jej książce. Wiedziałam, że historia, która już 
mi się kołatała po głowie, będzie się rozgry-
wać w małym, sennym, na pozór niewinnym 
miasteczku. Wiedziałam, że to ma być takie 
miasteczko na poły amerykańskie, klisza tych 
wszystkich miasteczek, jakie oglądamy 
w amerykańskich filmach i serialach. A z dru-
giej strony czułam, że musi być ten silny re-
gionalizm, ta kaszubskość, którą obserwowa-
łam wokół siebie. 

Dla przyjezdnej ta kaszubskość była czymś 
intrygującym? 

Urodziłam się w Gdańsku, ale wcześniej 
nie odczuwałam kaszubskości Trójmiasta. 
Moja mama pochodzi z Żuław, tata jest Kuja-
wiakiem, więc tradycja kaszubska nigdy nie 
była mi bliska. Okazało się, że elementy toż-
samości kaszubskiej są zdecydowanie bar-
dziej wyczuwalne na przedmieściach. Co wię-
cej - widać je na każdym kroku. Mieszkańcy 
noszą tu medaliki na szyjach, a na lusterkach 
wstecznych w samochodach wieszają zazwy-
czaj religijne symbole. Najczęściej takie gru-
be, drewniane różańce. Wszyscy uczęszczają 
regularnie do kościoła itd. Wiedziałam, że to 
moje miasteczko musi być nacechowane ka-

szubską pobożnością. No i że musi się też po-
jawić ksiądz. 

W „Czerni” cichym bohaterem są Kartuzy, 
a w „Czerwieni” Sopot. 

Przestrzeń jest bardzo ważna dla budowa-
nia fabuły i warunkuje klimat książki. Kartu-
zy spełniają jeszcze inne wymogi na bohate-
ra książki, mają kilka pięknych jezior, mrocz-
ne lasy. Niedawno czytałam wywiad z Jo 
Nesbo, w którym powiedział, że jego Oslo jest 
takim Gotham City, stworzonym na potrzeby 
jego kryminałów. Myślę, że Kartuzy to takie 
moje Gotham City, wyobrażone sobie przeze 
mnie, chociaż z zachowaniem wszystkich 
szczegółów topografii. 

Teraz też jest pani zawieszona w dwóch 
światach - w mrocznym świecie kryminału 

i jasnym, macierzyństwa. 
Udaje mi się to wszystko połączyć dzięki 

pomocy mojej mamy w opiece nad córeczką. 
„Czerń” zaczęłam pisać, kiedy Lea miała 3 
miesiące. Ale poród, narodziny dziecka i to, 
że wszystko w moim życiu wydawało się ta-
kie nowe, miały jednak wpływ na pisanie. 
Pierwsza wersja „Czerni” była dużo bardziej 
lżejsza, niż ostateczna. Nie mogłam wejść tak 
mocno w ten kryminalny mrok. Ale kiedy 
doszłam do siebie i odzyskałam siłę psychicz-
ną, wyrzuciłam jedną trzecią starej wersji 
i wpisałam w nią prawdziwe jądro ciemnoś-
ci. 

Faktycznie „Czerń” to prawdziwa czerń. 
Mrok aż się z niej wylewa. Są demony, rytu-

alne morderstwa, egzorcyzmy. 
Osią fabuły „Czerni” są zaginięcia dzieci. 

Prowadzone przez prokuratora Leopolda 
Bilskiego i asesor Annę Górską śledztwo od-
słania coraz mroczniejsze tajemnice senne-
go miasteczka, a zło ma przeróżne oblicza. 
Tu nic nie jest tym, czym się wydaje, że spa-
rafrazuję tekst z „Miasteczka Twin Peaks”. 
Pod kaszubską ziemią czają się demony i ża-
den z mieszkańców Kaszub nie jest w stanie 
przed nimi uciec. 

Skąd pomysł na taką wizję? 
Pomysł na zbrodnię zaczerpnęłam tym ra-

zem z kaszubskiej tradycji, w której wiara 
w Boga do niedawna skorelowana była z wia-
rą w diabły, demony i czarownice. Jeszcze 
w dwudziestoleciu międzywojennym docho-
dziło do pogańskich praktyk, bo bano się 
upiorów. To one stały się dla mnie inspiracją. 
Egzorcyzmy natomiast nadal nie są reliktem 
przeszłości i to chyba opisy wypędzania de-
monów niosą w tej powieści najbardziej 
wstrząsający ładunek. 

Wspomniała pani o „Miasteczku Twin 
Peaks”. 

Od początku chciałam nadać mojemu 
miasteczku rodowód wyciągnięty z kulto-
wych zachodnich filmów kryminalnych, 
na których się wychowałam. Dlatego też 
w „Czerni” czytelnicy odnajdą celowe podo-

bieństwa do „Miasteczka Twin Peaks”. Mię-
dzy innymi mamy bar, który przypomina 
Double R Dinner z serialu Lyncha, mamy 
mroczne lasy, choć zamiast sów nad miesz-
kańcami latają żurawie. I tartak - bez niego 
krajobraz byłby niepełny. Zresztą sam proku-
rator Bilski pełni trochę taką rolę agenta Da-
le’a Coopera - jest kimś z zewnątrz, a więc by 
rozwikłać zagadkę zbrodni, musi najpierw 
poznać prawa, jakimi rządzi się lokalna spo-
łeczność. 

Była „Czerwień”, jest „Czerń”. I co dalej? Ja-
kim kolorem jeszcze pani zagra? 

Pracuję nad trzecim tomem serii Kolory 
Zła. Znowu wrócę do Trójmiasta. Tym razem 
pierwsze skrzypce zagra Gdynia, w której się 
wychowałam. I która jest jedyna w swoim ro-
dzaju, z tą modernistyczną architekturą, ma-
gazynami portowymi itd. Wszystko będzie 
„skąpane” w śniegu... 

To znaczy, że będzie „Biel”? 
Zobaczymy. Bo czystość tej bieli w prze-

strzeni będzie skonfrontowana z przemocą 
i scenami erotycznymi. Tym razem na war-
sztacie znajdzie się temat prostytucji. 

Lubi pani czytać kryminały? 
Przez lata lubiłam je oglądać w filmach 

i serialach. Ale książki kryminalne pojawiły 
się w moim życiu późno. Być może powodem 
była myśl, którą mi wcześniej wpojono, że 
książki kryminalne to gorszy gatunek, tylko 
czytadła. Powieści kryminalne pojawiły się 
w moim życiu właśnie w czasie ciąży. Zaczę-
łam sięgać po nie, pisząc „Czerwień’, żeby po-
znać lepiej gatunek. A teraz można powie-
dzieć, że nieustannie siedzę „w kryminale”. 
Czytam, żeby wiedzieć, jakie tematy się po-
jawiają, jakie style pisania. I tak sobie ekspe-
rymentuję, czytając innych. 

Te najlepsze, które pani przeczytała? 
Najlepsze były „Syreny” Josepha Knoxa - 

manchesterski kryminał z gatunku urban 
noir. Ta książka była niezwykle plastyczna, 
niemal filmowa. Najmocniejszy był „Kaszta-
nowy ludzik” Sorena Sveistrupa. Chwilami 
dla mnie zbyt drastyczny, tak że przeskaki-
wałam te makabryczne opisy. Skanowałam 
je, żeby nie tracić wątków. Ale to książka, któ-
ra jak u Hitchcocka zaczyna się od trzęsienia 
ziemi, a potem już tylko napięcie rośnie. 
W książkach szukam zawsze emocjonalnoś-
ci. Czasami wystarczy kilka zdań, które za-
padną mi w głowę i wtedy zyskuje ona dla 
mnie na wartości. Moją ulubioną autorką jest 
Majgull Axelsson, która nie pisze krymina-
łów. Ale jej powieści „Ta, którą nigdy nie by-
łam”, „Dom Augusty” czy „Kwietniowa cza-
rownica” zalęgają się w umyśle. Majgull ma 
taki specyficzny styl, też podobnie jak ja, 
uwielbia retrospekcje, jej bohaterki wracają 
do przeszłości i swoich traum. Żartuję, że 
gdyby Majgull Axelsson pisała kryminały, to 
być może moje byłyby bliskie tego, co ona 
tworzy. 
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50 prac gdańskich artystów i artystek oraz twór-
ców i twórczyń kultury znajdzie się na wystawie 
online Gdańsk 2020.  
Tematem wystawy  jest sytuacja w czasie kryzy-
su spowodowanego przymusową izolacją wi-
dziana zarówno z perspektywy indywidualnej, 
jak i szerszej, całego środowiska artystycznego. 
Prace oraz koncepcje nowych realizacji mogły 
być zgłaszane w dowolnej dziedzinie artystycz-
nej. 
Będzie je można oglądać od 3 czerwca na stronie 
www.ikm.gda.pl/gdansk2020
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Wystawę „Bruno Schulz wśród artystów swoich 
czasów” można oglądać w Państwowej Galerii Sztu-
ki w Sopocie. Wystawa  jest zestawieniem prac 
Schulza z twórczością innych artystów w kontekście 
kierunków artystycznych pojawiających się w latach 
20 i 30. XX wieku. 
Znajdują się na niej trzy prace Brunona Schulza pocho-
dzące z kolekcji lwowskiej: Autoportret wykonany 
przez artystę na początku lat 20. (papier, ołówek, tusz, 
52 × 37), Spotkanie. Dwie kobiety. Bruno Schulz i Stani-
sław Weingarten (1922, karton, ołówek, tusz, 30,2 × 
58,5) oraz Scena fantastyczna (12 × 16,4 cm, wykonana 
w rzadko spotykanej technice cliché-verre).  
Ponadto na sopockiej ekspozycji pokazywane  
są freski Schulza ze zbiorów Muzeum Ziemi 
Drohobyckiej: Kot (40,5 × 38), Drzewo z ptakiem 
(73 × 46), Staruszka (60 × 45), Nieznane (70 × 56) 
oraz  Książę i księżniczka (63 × 45). 
W zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. 
B.G. Woźnickiego zachowały się prace nieomal 
wszystkich artystów, którzy wystawiali razem 
z Schulzem w okresie międzywojennym.  
I tak na sopockiej wystawie można zobaczyć prace 
między innymi Ksawerego Dunikowskiego, Marcela 
Harasimowicza, Wlastimila Hofmana, Alfonsa Kar-
pińskiego, Jarosławy Muzyki, Andrzeja Pronaszki, 
Wojciecha Weissa czy Leona Wyczółkowskiego. 
Prace z kolekcji: Lwowskiej Narodowej Galerii im 
B.G. Woźnickiego oraz Muzeum Ziemi 
Drohobyckiej. 
Do 16 sierpnia, Państwowa Galeria Sztuki  
w Sopocie, plac Zdrojowy 2, bilety:  
10 zł normalny, 7 zł ulgowy

Wstąp po łyk sztuki 
do sopockiej PGS
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Z zasłoniętymi ustami i nosem, w jednorazowych ręka-
wiczkach i po dezynfekcji rąk można już zwiedzać Mu-
zeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To jedna z pierw-
szych placówek w kraju, która zaprosiła do siebie zwie-
dzających po ogłoszeniu odmrożenia restrykcji. Do dy-
spozycji zwiedzających jest niemal cała wystawa. Nie 
będzie na razie możliwości zwiedzania przez grupy 
zorganizowane z przewodnikiem i korzystania przez 
pojedynczych zwiedzających z audioprzewodników. 

Zwiedzaj Muzeum 
II Wojny Światowej
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Internetowy Teatr Plama zaprasza na marionetko-
wy spektakl Teatru Barnaby zatytułowany 
„Calineczka”. Będzie można go zobaczyć w niedzie-
lę na facebooku: www.facebook.com / PlamaGAK/ 
oraz na kanale youtube PlamaGAK: 
www.youtube.com/user/klubplama.  
Będzie to emisja jednorazowa, zatem jak zawsze 
widzowie proszeni są o punktualność. Naprawdę 
warto. 
Historia malutkiej dziewczynki, która jest mniejsza 
od łupiny orzecha znana jest prawie każdemu, ale 
czy znacie „Calineczkę” Teatru Barnaby? Jeśli nie, 
to koniecznie musicie zobaczyć to marionetkowe 
przedstawienie, które zachwyca niesamowitym 
tempem akcji, przekazując takie wartości, jak mi-
łość, przyjaźń i ciekawość świata. 
Czas przenieść się wspólnie do baśniowej krainy, 
w której chrabąszcz przeleci nad naszą głową,  
a ropucha zarechocze tak głośno, że nawet kret to 
usłyszy.  
Co z tego wyniknie? Zobaczcie sami. Magiczne 
stworzenia ze świata Calineczki wcale nie są takie 
straszne. Jeżeli posłuchacie ich historii, zaprzyjaź-
nicie się z nimi. 
Widowisko skierowane jest zarówno do młod-
szych, jak i starszych dzieci. Tekst i reżyseria  
Tomasz Man, występuje Marcin Marzec,  
muzyka Tomasz Lewandowski.  
 
Niedziela, 31 maja, 17.00, Plama Gdańsk,  
wstęp wolny 

Teatr Barnaba  
i jego „Calineczka”
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Khoo w swoich filmach, m.in. „12 pięter”, „Mee Pok 
Man”  i „Be with me” opowiada o samotności ludzi żyją-
cych w dużych miastach i próbach jej przekraczania.  
Kreacje aktorskie, wsparcie chorograficzne: Joanna 
Czajkowska, Jacek Krawczyk, Kamila Maik, Kacper Ma-
tuszewski, Kalina Porazińska. Muzyka Mariusz Nosko-
wiak, video Michael Brown, scenografia i stylizacja: Jo-
anna Czajkowska. 
Niedziela, 31 maja, 18.00, bilety 10 zł

Ostatnie piętro - 
spektakl online 






