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Od Redakcji Uśmiechnij się!
Podobno uśmiech to pół pocałunku, a jego siłę i moc znają zarówno dorośli, jak i dzieci.
Uśmiech wpływa także dobrze na naszą psychikę, oddziałuje na układ krążenia – „masuje” serce i dotlenia krew, 
aktywizuje nie tylko mięśnie brzucha, ale i twarzy.

Uśmiech to idealny przepis na sukces i na zdrowie. I my więc z takim uśmiechem wychodzimy do Państwa z nowym 
pomysłem – przedpremierowym, bezpłatnym magazynem „OrthoStyle”. Każdy znajdzie tu coś dla siebie - od porad 
medycznych po liczne ciekawostki związane z naszym miastem.

Pierwszy numer zaczniemy od uśmiechu, żeby na początku wakacji wprawić Państwa w dobry humor. Wspomnimy
także o możliwościach współczesnej ortodoncji i turystyce językowej, czyli jak łączyć przyjemne z pożytecznym.  
A na koniec zajrzymy do pewnego wrocławskiego klubu, do którego należą same... mamy. Przedstawimy też 
Państwu nową wrocławską telewizję internetową dla ekspertów, a najmłodszych zaprosimy do udziału w konkursie 
fotograficznym.

Zapraszamy Państwa do przyjemnej lektury, życząc jednocześnie udanych wakacji pełnych słodkiego lenistwa! 
Redakcja

Uśmiech został opisany jako jeden  
z najważniejszych czynników oddziaływania 
na innych. Oczy, choć uznawane  
za czynnik wysoce wpływający na ocenę 
atrakcyjności, okazały się mieć znaczenie 
drugoplanowe w stosunku do warg i zębów, 
determinujących ogólny pozytywny odbiór 
przez obserwatora. W kulturze Zachodu 
uśmiech tworzy wizerunek człowieka 
pogodnego i przyjacielskiego. Ludzie oceniają 
uśmiechnięte osoby jako bardziej szczere, 
miłe i dowcipne. Efekt „pozytywności 
uśmiechu” przypisać można temu,  
że uśmiechnięta twarz wywołuje u ludzi 
pozytywne uczucia. Uśmiech podwyższa 
ocenę i tak wysoko wartościowanych 
społecznie cech, takich jak uczciwość  
i wiarygodność. W ocenach ankietowanych 
szeroki uśmiech postrzegany był równie 
jako informacja o szczególnych zdolnościach 
przywódczych. Odbierany jest jako 
deklaracja dobrych intencji, wybudzająca  
u odbiorcy zaufanie do partnera interakcji. 

Dowiedziono, że ludzie starzy 
uśmiechają się rzadziej, co łączy się  
z odmiennymi dla osób starych i młodych 
społecznymi wzorami zachowania 
Za efekt ten może odpowiadać to, 
że generacje wychowywane były  
w odmiennych momentach historycznych, 
w których obowiązywać mogły inne  
normy zachowania. 

W częstości posługiwania się uśmiechem 
prym wiodą kultury, w których został 
on maksymalnie skonwencjalizowany. 
W Indonezji czy Japonii uśmiech może 
pokrywać rozczarowanie, gorycz, gniew  
czy smutek, których otwarte wyrażanie  
nie jest akceptowane społecznie. 

W azjatyckich społeczeństwach kolektywnych, 
w których interes zbiorowości ma większe 
znaczenie niż interes jednostki, własna 
reakcja powinna zostać stłumiona tak, 
aby można było zachować atmosferę 
harmonii społecznej. Japoński uśmiech 
to przede wszystkim forma etykiety. 
„Uwewnętrzniony” stał się wyrazem 
pokory i afirmacji losu wpisanych  
w japońską tradycję filozoficzną i religijną.  
Pojęciem, które ułatwia zrozumienie  
znaczenia uśmiechu w kulturze japońskiej  
jest tatemae, czyli „fasada”. Słowo to 
oznacza „codzienne maskowanie przed 
obcymi swoich prawdziwych intencji i 
myśli”, co zalecane jest nawet w odniesieniu  
do rodziny. 

Zmniejsza nieśmiałość, łagodzi lęki, zjednuje 
akceptację otoczenia... 
To jedna z wielu definicji uśmiechu. Zainteresowali 
się nim nawet lekarze, dzięki którym powstała 
koncepcja leczenia śmiechem – gelotologia,  
od greckiego słowa gelos – śmiech.

W Ameryce uśmiech jest symbolem 
uprzejmości i dobrego samopoczucia. 
Kultura wywiera wpływ nie tylko  
na częstość z jaką ludzie uśmiechają się 
do siebie ale także podsuwa właściwy 
sposób uśmiechania się. Amerykanie 
słyną z uśmiechu odsłaniającego zęby, 
który w przeciwieństwie do szerokiego 
uśmiechu brytyjskiego znacznie rzadziej 
angażuje oczy, wskutek czego wygląda  
na mniej autentyczny. W Japonii dominują 
półuśmiechy, a kobiety uśmiechając się 
zasłaniają usta dłonią. 

Polska przed wystąpieniem przełomowych 
zmian społecznych stanowiła interesujący 
przykład kultury, w której uśmiech 
zdawał się mieć znaczenie głównie  
w sferze prywatnej i traktowany  
był raczej jako znak spoufalenia.  
Brak uśmiechu na co dzień 
zazwyczaj nie raził. W naszym 
kraju dominowało założenie, 
że zachowanie powinno 
odpowiadać przekonaniom, 
odczuciom czy wartościom. 
Jednakże obecnie jesteśmy 
świadkami wielkiej dynamiki  
przemian kulturowych, 
dotyczących także niektórych 
zachowań społecznych, 
takich jak reguła powitania 
czy prowadzenia rozmowy.  
Urynkowienie gospodarki,  
pomimo silnych polskich  
wzorców kulturowych oraz  
dominacji zachowań wyuczonych  
ze środowiska rodzinnego  
i społecznego, wpłynęło wyraźnie  
na zmianę obyczajowości  
i wzorców funkcjonowania. 
Trenowanie miłego uśmiechu 
stało się elementem szkoleń 
pracowniczych. systemowe 
przyniosły popularność 

uśmiechowi jako formie autoprezentacji, 
szczególnie wśród młodych ludzi aspirujących  
do życia według zachodnich zasad. 

fragment artykułu: A. Strzałkowska, A. Lekan  
„W poszukiwaniu piękna”, Moja Praktyka, lato 2010, nr 
2 (44).
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podarowanych uśmiechów
Setki wakacje z językiem

Czy współczesna ortodoncja dotyczy 
wyłącznie dzieci i młodzieży? Takie 
twierdzenie to prawda, czy nieaktualny już 
stereotyp?
W klinice zajmujemy się nie tylko dziećmi. 
W ostatnich latach zauważam coraz większą 
liczbę osób dorosłych, potrzebujących 
leczenia ortodontycznego. W naszej 
praktyce stanowią oni ponad połowę liczby 
pacjentów. Oczywiście najkorzystniej jest 
rozpoznawać i leczyć wady zgryzu u jak 
najmłodszych pacjentów, w okresie ich 
intensywnego wzrostu i rozwoju. Zaleca 
się, aby każde dziecko do siódmego 
roku życia odbyło swoją pierwszą wizytę  
u lekarza ortodonty. Pomagamy rodzicom 
zatroszczyć się o prawidłowy rozwój ich 
dzieci. Specjalizujemy się we wczesnym 
leczeniu zaburzeń zgryzu. W wyniku terapii 
tworzone jest prawidłowe środowisko 
do wzrostu i rozwoju narządu żucia. Siły 
aparatów ortodontycznych stosowanych 
w klinice oddziałują na zęby w harmonii 
z naturą, nie przekraczając możliwości 
adaptacyjnych młodego organizmu. Proste 
zęby i ładne rysy twarzy dodają dzieciom 
pewności i wiary w siebie. Ułatwiają  
też nawiązywanie kontaktów i sprawiają, 
że są one lepiej postrzegane przez 
otoczenie. Piękny uśmiech to najlepszy 
dar rodziców dla swoich dzieci. Uśmiech 
ten będzie im przecież służył przez całe 
życie. Obserwujemy równocześnie 
dynamiczny rozwój wiedzy i technologii 
dotyczących leczenia nawet tych najbardziej 
skomplikowanych przypadków wad  
u osób dorosłych. Najczęściej takie leczenie 
wymaga współpracy różnych specjalistów  
w dziedzinie stomatologii i medycyny.

Czego oczekują pacjenci zgłaszający się do 
kliniki?
Wiedza społeczeństwa na temat zdrowia 
własnego uzębienia oraz możliwości jakie 
daje ortodoncja w zauważalnym tempie 
rośnie z roku na rok. Obserwując ilość 
wad zgryzu u pacjentów powyżej trzeciej 
dekady życia śmiem twierdzić, że obecne 
czasy dają młodemu pokoleniu wielkie 
szanse na właściwą profilaktykę i posiadanie 

Klinika OrthoSmile powstała w 2006 roku, a doktor Alina Strzałkowska, jej założycielka i kierownik, 
prowadzi praktykę we Wrocławiu już od 15 lat. Podczas wielu lat praktyki celem doktor Strzałkowskiej stało 
się zgromadzenie najlepszego zespołu młodych, ambitnych osób, dla których ortodoncja jest prawdziwą 
pasją. Aby pomagać pacjentom kompleksowo w szerokim zakresie klinika podjęła także współpracę 
z gronem zaufanych specjalistów z pokrewnych dziedzin. Cel jest jeden: trwałe efekty estetyczne i zdrowotne.

Rozmowa z dr Aliną Strzałkowską – specjalistą ortodontą z Kliniki Ortodontycznej OrthoSmile

zbalansowanego zgryzu. Staramy się 
sprostać oczekiwaniom naszych pacjentów 
maksymalnie skracając czasy leczenia, 
stosując aparaty najbardziej przyjazne 
dla biologii jamy ustnej, osiągając również 
perfekcyjne rezultaty estetyczne.

Z jakimi najczęściej problemami zgłaszają 
się do Państwa pacjenci? Czy powodem 
jest tylko „krzywy zgryz”, czy również inne 
aspekty?
Coraz większą grupę stanowią 
osoby przygotowywane do leczenia 
implantologicznego lub protetycznego. 
Leczenie aparatem stałym umożliwia 
uzyskanie prawidłowych warunków 
zgryzowych, niezbędnych do pracy lekarza 
protetyka, chirurga czy periodontologa. 
Również osoby cierpiące na choroby 
przyzębia ( paradontoza) mogą szukać 
pomocy u lekarza ortodonty. Niebagatelnym 
jest wspomnieć, iż zaburzenia w obrębie 
stawów skroniowo-żuchwowych, takie 
jak: trzaski, przeskakiwania czy ból, bądź 
też nawracające migreny mogą mieć 
swoje źródło w nieprawidłowym zgryzie. 
Pacjenci z tego typu problemami również 
często wymagają podjęcia leczenia 
ortodontycznego. Nasza klinika znana jest 
z leczenia skomplikowanych wad zgryzu, 
wymagających działania zespołowego. W 
leczeniu uczestniczą specjaliści zarówno 
ortodoncji, jak i chirurgii szczękowej, 
protetyki, stomatologii zachowawczej, 
chorób przyzębia, chorób stawów 
skroniowo-żuchwowych, a nawet logopedii  
i psychologii. Staramy się zapewnić 
wszystkim podopiecznym najwyższy  
poziom świadczonych usług, wynikający  
z wiedzy i doświadczenia wielu wybitnych 
lekarzy. W końcu „co dwie głowy,  
to nie jedna”.

Czego oprócz „prostych zębów” może  
oczekiwać pacjent po ukończeniu leczenia 
ortodontycznego?
Prawidłowo zbalansowany i zdrowy zgryz  
to jeden z najważniejszych efektów 
leczenia w naszej klinice. Wyregulowanie 
zgryzu zmniejsza skłonność do próchnicy  
i odkładania się kamienia nazębnego.  

Higiena jamy ustnej staje się łatwiejsza.  
Po skończonej terapii pacjenci długo  
cieszą się zdrowym i prawidłowo 
funkcjonującym uzębieniem. Często 
ustępują dolegliwości bólowe w stawach 
skroniowo - żuchwowych, zostaje 
zatrzymany proces nadmiernego ścierania 
się zębów, a także zmniejsza się skłonność 
do powstawania chorób przyzębia. Jednak 
to nie wszystkie zalety. Od wielu lat 
podążamy za coraz bardziej wymagającym 
kanonem piękna dotyczącym nie tylko 
zębów ale również całej twarzy. Mam 
tu na myśli poprawę rysów twarzy, jej 
proporcji i symetrii. Dopiero zastosowane 
kompleksowe leczenie aparatem stałym 
wraz z wybieleniem i zrekonstruowaniem 
startego uzębienia daje nam oczekiwany 
efekt pięknego, olśniewającego uśmiechu. 
Jak widać dzisiejsza ortodoncja to już  
nie tylko „prostowanie zębów”.

Jakimi metodami Państwo pracujecie?
Stosujemy najnowsze technologie systemu 
Damon. Indywidualnie opracowywane 
plany leczenia służą osiąganiu szybkich  
i trwałych rezultatów, doskonałych pod 
względem estetycznym. W leczeniu 
wad zgryzu stosowane są bezpieczne  
i komfortowe aparaty stałe niskiego tarcia. 
Do przesuwania zębów wykorzystywane 
są niewielkie siły. Doskonałe rezultaty 
osiągane są w krótszym niż zazwyczaj czasie.  
W wielu przypadkach można uniknąć 
ekstrakcji zębów oraz długotrwałego 
noszenia niewygodnych aparatów. Pod 
troskliwą opieką doświadczonego zespołu 
oraz w przyjaznej atmosferze, pacjenci 
kliniki przechodzą kompleksowe i skuteczne 
leczenie. W klinice wykonuje się pełną 
diagnostykę ortodontyczną, w tym cyfrowe, 
panoramiczne zdjęcia rentgenowskie oraz 
boczne czaszki.

Więcej informacji: http://www.orthosmile.pl/

fragment wywiadu z doktor Aliną Strzałkowską  
„Aby nasze Uśmiechy były jeszcze piękniejsze” Polska 
Gazeta Wrocławska, Poradnik Pacjenta, 26-27.03.2011.

A wszystko to ułatwi nam Lingventure.pl  - serwis przeznaczony dla 
pasjonatów turystyki językowej, który pomaga dobrać i skonfigurować 
kursy językowe, zapewniając pomoc i doradztwo na każdym etapie. Firma 
współpracuje już z 77 szkołami językowymi w 39 krajach, umożliwiając  
w ten sposób naukę 38 języków. W ofercie znajdują się: kursy ogólne, 
kursy biznesowe, przygotowanie do egzaminów i certyfikatów 
językowych, kurs językowy + praktyka/praca, kursy z dziedziny baw się  
i ucz, czyli język + kurs rozwijające indywidualne zainteresowania  
(np. taniec, nurkowanie, narciarstwo, garncarstwo i wiele innych). 
Trzeba tylko odważyć się i spróbować – mówi Szymon Kłopocki z firmy 
Lingventure.pl, zalecając jednocześnie dobrze przemyślany wybór kursu. 
Miejsce musi być dobrane do naszej osobowości. Inaczej będziemy się 
czuć na Malcie, a inaczej w Anglii czy Irlandii. Tutaj chodzi o kulturę, klimat, 
środowisko, a nawet wielkość szkoły - wylicza Szymon Kłopocki, dodając, 
że zanim zdecydujemy się na przygodę językową, warto posłuchać 
trochę siebie - zwiększa to szanse, że osoba, która kocha flamenco trafi 
do Granady, a ktoś, kto uwielbia szaleć do białego rana pojedzie na Ibizę. 
Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest to, że coraz bardziej modne staje 
się łączenie nauki języka z jakąś osobistą pasją lub hobby. Jeśli naprawdę 
lubimy gotować, to na kursie francuski plus gotowanie doświadczymy 
francuskiego także w wymiarze smaków, zapachów i całej sztuki 
przyrządzania potraw. Nie dość, że odsłoni to przed nami cały nowy 
sens języka i kultury francuskiej, to w dodatku trafi nam prosto do serca  
i tam pozostanie już na zawsze. I to jest właśnie prawdziwa nauka.

Więcej informacji: http://lingventure.pl/

Czy nauka języka obcego może być tak smaczna jak wiedeński torcik Sachera, pobudzająca 
jak mocne espresso na Campo di Fiori w Rzymie, interesująca jak zbiory paryskiego Luwru 
i pełna zabawy jak karnawał w Wenecji? 

Tak, to możliwe – wystarczy pojechać na kurs do kraju, 
gdzie dany język jest używany. Nauka za granicą pozwala 
zanurzyć się nie tylko w mowie, którą chcemy zgłębić, ale 
również w kulturze. O wiele łatwiej i przyjemniej jest wyjść 
po zajęciach na spacer, do kawiarni, na zakupy, do muzeum  
i ćwiczyć nowo nabytą wiedzę językową, niż ślęczeć  
w domu nad książką i na sucho wkuwać słówka. W rozmowie  
z obcokrajowcami szybciej utrwalimy gramatykę, 
zapamiętamy słowa i poszerzymy ich zasób.
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mamma mia,
Mamy to aniołowie na praktykach - jednak czasem i one potrzebują chwili odpoczynku 
i wytchnienia. I nawet jeśli tatusiowie dzielnie wspierają w macierzyństwie, czasem 
niezbędny jest ktoś, kto ma podobny harmonogram dnia i listę obowiązków, czyli 
druga mama. Dlatego też we Wrocławiu powstał Klub Mamuśki – klub O mamach  
i DLA mam. 

czyli o wrocławskim Klubie Mamuśki

W ramach KLUBU organizowane są 
cykliczne spotkania, podczas których 
poruszane są problemy ważne dla nas: od 
kwestii zdrowia i urody poprzez pytania o 
wychowanie, żywienie naszych dzieci na 
organizacji czasu i realizacji swoich marzeń, 
również tych zawodowych. 

onkurs fotograficzny k

Zapowiedzi wydarzeń, relacje, ciekawe 
osobowości, poradniki, eksperci, transmisje 
na żywo – to wszystko znaleźć można na nowym 
wrocławskim portalu telewizji internetowej i prasy 
lokalnej. Zakres tematyczny portalu WROekspert.tv 
jest tak szeroki jak szerokie są zainteresowania widzów 
i czytelników.

Dzięki publikowanym w portalu WROekspert.tv materiałom, a także zamieszczanym 
profilom eksperckim dziennikarze ułatwić chcą Wrocławianom i Dolnoślązakom 
dotarcie do potrzebnych informacji i wzajemny kontakt pomiędzy widzami  
i czytelnikami a ekspertami i fachowcami z całego regionu. Czekają również  
na ekspertów, zawodowców oraz hobbystów-pasjonatów, którzy chcą podzielić 
się swoją wiedzą w dziale z poradnikami. Jeśli masz propozycję współpracy, temat  
lub pomysł napisz na adres: redakcja@WROekspert.tv 

Więcej informacji: http://www.wroekspert.tv/

„Między nami po ulicy, pojedynczo lub grupkami, snują się okularnicy ze skryptami”– to słowa rozpoczynające piosenkę 
pod tytułem „Okularnicy” Agnieszki Osieckiej, ale także motto konkursu fotograficznego skierowanego do dzieci, 
młodzieży i studentów z całego Dolnego Śląska. To właśnie tu, we Wrocławiu po raz pierwszy rozbrzmiały teksty 
songów pióra Osieckiej do „Sztukmistrza z Lublina”, a interpretacje jej dzieła wracają 
do nas podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej. 

Klub Mamuśki to miejsce dla każdej 
mamy – tej dopiero poznającej tajniki 
macierzyństwa jak i tej, która ma już 
spory bagaż maminych doświadczeń.   
Do udziału w spotkaniach zapraszane są 
wszystkie mamy, mamuśki, matki Polki, 
mamy bizneswomen, mamy pracujące  

i mamy na urlopach macierzyńskich  
czy wychowawczych. Klub otwarty jest 
dla każdej kobiety-mamy, która chce  
na chwilę oderwać się od natłoku 
codziennych spraw i wygospodarować czas 
dla siebie, własnego rozwoju, a jednocześnie 
nawiązać nowe mamusiowe znajomości  
i przyjaźnie, poplotkować o blaskach 
i cieniach macierzyństwa, a także 
najzwyczajniej w świecie pochwalić się 
swoimi maluchami, które kochamy ponad 
życie. 

Więcej informacji: http://klubmamuski.pl/

Temat przewodni konkursu brzmi: „Okularnicy”, a definicja i interpretacja 
artystyczna tematu należeć będzie wyłącznie do młodych twórców. 
Czas trwania konkursu rozpisany został od czerwca do września 2011. 
przygotowane przez uczestników zdjęcia realizować mogą fotografię 
newsową, publicystyczną i artystyczną. Planowana jest również 
plenerowa wystawa prac uczestników konkursu we wrocławskim 
rynku lub innej znanej wrocławskiej galerii. 

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Ośrodek Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu, Instytucja Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016, 
Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju i wrocławski zespół 
artystów: aktorów, muzyków i plastyków – TeatrAkcja. 
Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Agnieszki Osieckiej 
„Okularnicy” i wrocławska Grupa Create Yourself. 

Więcej informacji, regulamin konkursu i karta zgłoszenia: 
http://www.createyourself.pl/

„Okularnicy”



na zakończenie 
Jeśli jesteś właścicielem/właścicielką firmy, 
która chciałaby zaistnieć w naszym magazynie lub jeśli znasz ciekawe historie, którymi warto podzielić się z innymi 
– pisz na adres: marketing@orthosmile.pl 
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