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S P I S  T R E Ś C I

Wiele osób nie lubi zmian lub po prostu 
się ich boi. Jednak mała rewolucja 
w codziennych przyzwyczajeniach 
może być bardzo pomocna, 
a naukowcy przekonują, że wystarczy 
około 30 dni, aby trwale przekształcić 
dotychczasowe zwyczaje. 

Zacznijmy od nawyków 
żywieniowych. Ich zmiana jest 
szczególnie ważna u dzieci, które 
coraz częściej borykają się z nadwagą. 
To, jak jemy za młodu, ma duży 
wpływ na późniejszą kondycję. 
Ale także w dojrzałym wieku zdrowy 
jadłospis może uchronić przed takimi 
dolegliwościami jak cukrzyca czy 
nadciśnienie i, co ważne, usprawnić 
pracę mózgu.

W parze z jadłospisem powinna iść 
aktywność fizyczna i umysłowa. Jako 
wzór do naśladowania przedstawiamy 
Teresę Lipowską. Ruch zajmuje bardzo 
ważne miejsce w jej codziennym życiu. 
Dzięki temu jest kobietą pełną energii, 
która nie boi się wyzwań. Takiej formy 
życzę każdemu! 

 Redaktor Naczelna
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DACHEM  

rozwiązaniem problemów finansowych. 
Wciąż rodzina zajmuje pierwsze miejsce 
wśród najważniejszych wartości, które 
wymieniają Polacy, zapytani o życiowe 
priorytety. Kiedy brakuje nam autory-
tetów, poczucia bezpieczeństwa i opar-
cia, z nostalgią myślimy o życiu w wiel-
kiej, wielopokoleniowej rodzinie, w której 
mądrość starszych służy energii młod-
szych i na odwrót – dodaje socjolog.

STAWIANIE GRANIC
– Siłą tej rodziny są kobiety. Ja, Sylwia, 
Emilka i Zosia. Janusz i Adam nie daliby 
sobie bez nas rady. I nie mają tu za wiele 
do gadania – śmieje się Barbara. Janusz, 
energiczny 70-latek, odkąd przeszedł 
na emeryturę, całkowicie poświęcił się 
swojemu hobby, jakim jest rekonstrukcja 
drzewa genealogicznego. – Bo rodzina jest 
najważniejsza i chciałbym, żeby dziew-
czynki wiedziały, jakie są ich korzenie 
– mówi, pokazując z dumą pokaźny zbiór 

dokumentów i zdjęć. Czy w ich domu 
zawsze panuje tak sielankowa atmosfera? 
– Oczywiście, że nie. Powodów do mniej-
szych i większych konfliktów ciągle jest 
sporo – przyznaje Sylwia. Od zawsze jed-
nym z nich było jedzenie. – Ja i Adam 
ważymy trochę więcej, niż powinniśmy, 
więc staram się, żeby w naszej diecie było 
dużo warzyw, ryb, białe mięso, razowy 
makaron, brązowy ryż. Teściowa jest nie-
szczęśliwa, gdy nie zjemy kotleta scha-
bowego czy mielonego i ziemniaczków 
z majonezową surówką – mówi Sylwia. 
I choć na swoim poddaszu ma od dwóch 
lat aneks kuchenny i lodówkę, często 
znajduje w niej prezenty od Barbary, prze-
ważnie żeberka wieprzowe z cebulą albo 
pieczoną karkówkę. Teściowa rozpiesz-
czała też wnuczki, podsuwając im za ple-
cami mamy słodkie batoniki i napoje 
w kolorowych kartonikach. – Przecież 
nie można pozbawiać dzieci takich przy-
jemności! – oburzała się Barbara, gdy 
Sylwia prosiła, by przestała tak robić. 
W końcu jednak zrozumiała argumenty 

czas spędzony we wspólnej kuchni nigdy 
by się tego o sobie nie dowiedziały. 

BILANS DODATNI
Z badania przeprowadzonego przez CBOS 
w 2013 r. wynika, że choć niemal połowa 
Polaków żyje w małych rodzinach, 
to sytuacja, w której dziadkowie, rodzice 
i dzieci mieszkają wspólnie, wcale nie jest 
zjawiskiem marginalnym. Okazuje się, 
że aż 21 proc. z nas jest członkami rodzin 
wielopokoleniowych, a 29 proc. chcia-
łoby właśnie w takim układzie funkcjo-
nować. – Model takiej rodziny kojarzy 
nam się z tradycyjnymi społecznościami 
krajów słabiej rozwiniętych. W polskich 
realiach często myślimy o nim w kontek-
ście uboższych warstw społeczeństwa czy 
wręcz ludzi borykających się z licznymi 
problemami finansowo-socjalnymi. Jed-
nak niestabilna sytuacja na rynku pracy 
oraz specyfika naszego rynku mieszkanio-
wego sprawiają, że młodzi Polacy, także 
ci z wyższym wykształceniem, mają duże 
trudności w usamodzielnieniu się. Dzieci 
coraz później opuszczają rodzinne gniazdo 
albo do niego wracają. W ten sposób 
rodziny mieszkające pod jednym dachem 
nabierają wielopokoleniowego charak-
teru – zauważa Blanka Rogowska, socjolog 
z Uniwersytetu Łódzkiego.

Z danych Eurostatu wynika, że ponad 
43 proc. Polaków w wieku od 25 do 34 lat 
nadal mieszka z rodzicami. Część z nich 
z pewnością założy „gniazdo na gnieź-
dzie”, bo taki model funkcjonowania 
ma wiele zalet z czysto ekonomicznego 
punktu widzenia – koszty utrzymania 
gospodarstwa domowego rozkładają się 
na więcej osób, łatwiej załatać dziury 
w budżecie powstałe w wyniku chwi-
lowych niepowodzeń, np. utraty pracy, 
maleją wydatki na opiekę nad dziećmi 
i seniorami. – Nieprzerwanie rośnie śred-
nia długość życia Polaków, wydłuża się 
też okres aktywności osób starszych. Wie-
lopokoleniowa rodzina daje więc coraz 
większe możliwości uzyskiwania wza-
jemnego wsparcia. Zaczynamy doceniać 
taki model nie tylko dlatego, że ma mnó-
stwo praktycznych zalet i jest poniekąd 

Sylwia i Adam zamierzali się 
wprowadzić do jego rodziców 
tylko na kilka tygodni. Mieli 
po 28 lat, byli już rok po ślu-
bie, a ona właśnie sprzedała 

kawalerkę w Gdańsku, którą odziedziczyła 
po ciotce. Planowali wykorzystać te pienią-
dze, dołożyć do nich kredyt i kupić dwu-
pokojowe mieszkanie w starym budow-
nictwie w Warszawie. – Szczególnie nam 
się nie spieszyło, bo za symboliczną kwotę 
wynajmowaliśmy od znajomej strych 
na Żoliborzu. Kiedy niespodziewanie wró-
ciła z zagranicznego stypendium, w ciągu 
kilku dni musieliśmy znaleźć nowe lokum. 
Nie było szans, żeby tak szybko kupić coś 
własnego, więc tymczasowo, jak nam 
się wtedy wydawało, zatrzymaliśmy się 
u teściów – wspomina Sylwia. 

MIAŁO BYĆ NA CHWILĘ
Od tamtego czasu minęło już prawie sześć 
lat. Teraz mają dwójkę dzieci i nadal miesz-
kają z rodzicami Adama w podwarszaw-
skim Otwocku, na samodzielnie odremon-
towanym poddaszu. Co się wydarzyło? 
– Tydzień po przeprowadzce okazało się, 
że jestem w ciąży. Pracowałam w małej 
fundacji, na zleceniu, więc wiedziałam, 
że przez kilka miesięcy nie będę w ogóle 
zarabiać, a pensja Adama nie starczy nam 
na życie i spłatę kredytu. Dlatego zostali-
śmy – tłumaczy. A jej 65-letnia teściowa 
Barbara, na tak samo postawione pytanie, 
odpowiada bez wahania: – To było prze-
znaczenie, uśmiech losu. I nalewa zupę 
pomidorową na talerze swoich ukocha-
nych wnuczek, 5-letniej Emilki i 3-letniej 
Zosi, które godzinę temu odebrała z przed-
szkola. Choć początkowo żadna z pań nie 
była entuzjastycznie nastawiona do per-
spektywy wspólnego zamieszkania, teraz 
dobrze się dogadują. Okazało się, że młoda 
synowa nie jest zimna i wyniosła, tylko 
trochę niepewna siebie. Wychowana 
bez ojca, zawsze żyła w przeświadcze-
niu, że jest gorsza od innych. Z kolei Bar-
bara swoją gadatliwością i nadmierną 
wylewnością próbuje ukryć smutek 
po stracie córki, która wiele lat temu, jako 
15-latka, zginęła w wypadku. Gdyby nie 

ANNA BŁ ASZKIE WICZ POD JEDNYM

Aż 21 procent z nas 
żyje w rodzinach 
wielopokoleniowych, 
a 29 procent 
chciałoby właśnie 
w takim modelu 
funkcjonować.

Różne temperamenty, upodobania, poglądy i życiowe 
doświadczenia. Wspierają się i troszczą o siebie nawzajem, 
ale też kłócą i trzaskają drzwiami. Jednak dzieci, rodzice 
i dziadkowie z wielopokoleniowych rodzin każdego dnia 
udowadniają, że więcej ich łączy, niż dzieli.  
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synowej. – Chyba wszystkim nam coraz 
lepiej wychodzi stawianie granic. Tego się 
trzeba nauczyć, bo inaczej człowiek cały 
czas robi to, na co nie ma czasu, ochoty 
czy siły – dodaje Sylwia. 

BLISKIE SĄSIEDZTWO
– Rodzina wielopokoleniowa to pewien 
rodzaj luksusu, który coraz częściej bywa 
w obecnych czasach doceniany. Bab-
cia mieszkająca tuż za ścianą, która jest 
gotowa zająć się wnukiem, to świetna 
sprawa, niezależnie od tego, czy pracu-
jemy dużo, aby związać koniec z końcem, 
czy po to, by rozwijać karierę, która jest 
naszą pasją – wyjaśnia Blanka Rogow-
ska, socjolog. Jej słowa potwierdza 45-let-
nia Jola, która trzy lata temu namówiła 
swoich rodziców, by sprzedali gospodar-
stwo i zamieszkali razem z nią, jej mężem 
i 8-letnim synem w bliźniaku na obrze-
żach Lublina. – Ojciec ma cukrzycę, mama 
problemy ze stawami, nie dawali sobie już 
sami rady. Trochę się bałam tej decyzji, 
ale teraz nie wyobrażam sobie innego roz-
wiązania – mówi. Co jest kluczem do ich 
sukcesu? Autonomia, która oznacza dwa 
oddzielne wejścia do budynku, dwie kuch-
nie, dwie łazienki, dwa telewizory i pro-
porcjonalne dzielenie się kosztami utrzy-
mania domu. Wspólny jest tylko ogródek, 
którym zajmuje się głównie mama Joli, 
65-letnia Joanna, emerytowana eko-
nomistka. To ona najbardziej obawiała 
się przeprowadzki. – Myślałam, że już 
nic nie będzie „po mojemu”, że stanę 
się gościem we własnym domu, piątym 
kołem u wozu – mówi. Córka i zięć zadbali 
jednak, żeby rodzice mieli dużo samo-
dzielności i czuli się potrzebni. Najwię-
cej skorzystał na tym mały Dawid, który 
z ukochanym dziadkiem spędza mnóstwo 
czasu. Razem jeżdżą na rowerze i obser-
wują ptaki. – To wielki komfort, kiedy jest 
z kim zostawić dziecko. Z drugiej strony, 
nie denerwuję się już tak o bezpieczeń-
stwo rodziców. Zawsze mogą dać nam 
znać, jeśli dzieje się coś złego i trzeba np. 
zawieźć któreś z nich do lekarza – mówi 
Jola. Czy są między nimi jakieś zgrzyty? 
Mąż i ojciec Joanny nie najlepiej się doga-
dują. – Tata ma silny charakter, jest 
typem, który „wie wszystko najlepiej”. Jak 
coś się zepsuje, sam wszystko chce napra-
wiać, nie potrafi przyznawać się do błę-
dów. Mój Maciek trudno to znosi, czasem 
po prostu zaciska zęby, mówi „jak tata 
uważa” i wychodzi wściekły – przyznaje 
Joanna. Ale to nie zmienia faktu, że mogą 
na siebie liczyć i jak 85 proc. Polaków uwa-
żają, że do pełni szczęścia człowiek potrze-
buje rodziny. 

6 T A N I E  L E K I

Jakie zalety ma rodzina 
wielopokoleniowa?
Kiedy kilka generacji mieszka pod jed-
nym dachem, łatwiej sobie nawzajem po-
magać – dziadkowie opiekują się wnuka-
mi, dzieci wspierają starszych rodziców. 
Z jednej strony, chodzi o sprawy proza-
iczne – zrobienie większych zakupów 
czy odebranie dziecka ze szkoły, a z dru-
giej – uczenie się wrażliwości na potrzeby 
drugiego człowieka. 
Ale takie życie sprawia też trudności.
Warto te trudności potraktować jako wy-
zwanie i okazję do nauki kompromisu. 
Mamy też szansę poznać granice swo-
jego wpływu na otoczenie i zaakcep-
tować własną bezsilność. Przecież nie 
z każdym daje się rozsądnie negocjować, 
choćby dlatego, że może mieć ogranicze-
nia poznawcze związane z wiekiem.

Jakie konflikty zdarzają się najczęściej?
Te na płaszczyźnie międzypokoleniowej 
– teściowie często odbierani są jako ci, 
którzy się wtrącają i chcą zarządzać ży-
ciem swoich dorosłych dzieci albo ma-
ją własny pomysł na wychowanie wnu-
cząt. Jednak poczucie, że racja leży tylko 
po jednej stronie, nigdy nie da szan-
sy na pojednanie. Sztuka rozwiązywa-
nia konfliktów polega na tym, że jeśli nie 
akceptujemy, to przynajmniej widzimy 
i uwzględniamy potrzeby drugiej osoby. 
Co doradziłaby Pani osobom, które 
właśnie zaczynają budować rodzinę 
wielopokoleniową?
Postawiłabym na wzajemne poznawanie 
siebie – poprzez rozmowę i wspólne dzia-
łanie, bez narzucania na wejściu swo-
ich oczekiwań i reguł. To istotne, by wie-
dzieć, co jest ważne dla innych członków 
rodziny, czego doświadczyli, jakie mają 
plany. Oczywiście ustalenie konkretnych 
zasad dotyczących rozliczeń czy spraw 
organizacyjnych jest niezbędne, ale war-
to do tych reguł podejść elastycznie, 
bo nie wszystko od razu zadziała. 

Agnieszka Borowicz-
Bartosik, psycholog 
i psychoterapeuta
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Aktorka teatralna 
i filmowa, która 
może poszczycić się 
58-leciem pracy 
twórczej. 
Obecnie gra  
w serialu  
„M jak 
miłość”.

DO WSPOMNIEŃ
rozmawiała:  AGNIESZK A ŚWIĘCICK A 

Warszawianka, która dzieciństwo i mło-
dość spędziła w Łodzi...
To prawda, urodziłam się w Warszawie 
w 1937 r. Gdy w 1944 r. byliśmy na wakacjach 
w Żabieńcu, dowiedzieliśmy się, że Niemcy 
zburzyli nasz dom. W następnym roku ta-
ta dostał mieszkanie i pracę w Łodzi, więc 
pojechaliśmy. Mieszkałam tutaj do 1957 r. 
Maturę zdałam, nie mając jeszcze szesna-
stu lat, a studia skończyłam przed swoimi 
dwudziestymi urodzinami. I zostałam ak-
torką z dyplomem w kieszeni. Pojechałam 
do Warszawy, obeszłam chyba wszystkie te-
atry i trafiłam do Ludowego na Pradze, któ-
rego dyrektorem była pani Irena Grywiń-
ska-Adwentowiczowa. Popatrzyła na mnie 
i powiedziała: „Wiesz co, mnie taka charak-
terystyczna by się teraz przydała, ale płacić 
ci mogę od września”. Bez chwili wahania 
zgodziłam się, grałam bardzo dużo i różno-
rodne role, od czarownic przez balladyny 
i szekspiry do francuskich komedii.

Matura w wieku lat szesnastu? Była Pani 
genialnym dzieckiem?
Nie, po prostu takie były czasy. Gdy znala-
złam się w Łodzi, powinnam iść do drugiej 
klasy, ale ponieważ bardzo dobrze czytałam 
i pisałam, nauczycielka zasugerowała ro-
dzicom, żebym poszła do klasy trzeciej. Ma-
ma się zgodziła i w efekcie, nie mając jeszcze 

szesnastu lat, byłam już po maturze i musia-
łam pisać do Ministerstwa Edukacji o zgodę 
na to, żebym mogła zdawać egzamin do szko-
ły teatralnej. Co ciekawe, na studiach mia-
łam o osiem, dziewięć lat starszych kolegów. 

Nie wszyscy wiedzą, ale myślała Pani 
o studiach medycznych.
Rzeczywiście myślałam o  pediatrii, bo ko-
chałam i wciąż kocham dzieci. Złożyłam 
nawet papiery, ale wcześniej był egzamin 
do szkoły teatralnej, który zdałam, więc 
zrezygnowałam z medycyny. Mam jednak 
wielu znajomych lekarzy. Była nim moja 
siostra, są siostrzenica i bratanek. 

O aktorach górnolotnie mówi się,  
że są lekarzami dusz.
Niestety, dzisiaj już coraz rzadziej. Myślę 
jednak nieskromnie, że jestem takim le-
karzem dusz, bo uwielbiam poezję. Jeżdżę 
na bardzo dużo spotkań w domach seniora, 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w szko-
łach. Podczas rozmów staram się przemycić 
trochę tej mojej ulubionej poezji, tu wiersz 
Tuwima, Broniewskiego, Szymborskiej, tam 
księdza Twardowskiego, który przed laty 
udzielił mi ślubu i stał się moim patronem 
na całe życie. Tą poezją leczę. Największą ra-
dość sprawia mi, jeśli mogę chociaż na chwi-
lę wywołać emocje na twarzach ludzi.

Chociaż skończyła 78 lat, nie zamierza zwalniać 
tempa. Gra w serialu, spotyka się z fanami, odwiedza 
przyjaciół, jeździ rowerem po Lesie Kabackim. 
Jest szczęśliwa, bo odnalazła się w zawodzie aktorki, 
chociaż marzyła, aby zostać lekarką. 

Wróćmy do grania. Kiedy uświadomiła 
sobie Pani, że chce zostać aktorką?
Zostałam do tego namówiona. Artystycz-
ne zacięcie miałam w sobie zawsze. Kie-
dy chciałam zdawać na medycynę, pani 
dyrektor i opiekunka kółka dramatyczne-
go powiedziały mi: „Co ci szkodzi zdawać 
do szkoły teatralnej? Egzaminy są wcze-
śniej, ty niewątpliwie jesteś uzdolniona. Je-
śli nie zdasz, spróbujesz na medycynę”. By-
łam dość korpulentną, średnio zadbaną, 
bardzo przeciętną dziewczyną. Nawet przez 
chwilę nie przypuszczałam, że mogę być ak-
torką, która – według mnie – powinna wy-
glądać jak Sophia Loren, Gina Lollobrigida 
czy Claudette Colbert, czyli być pięknością. 
I chociaż bardzo chciałam zostać lekarką, 
być potrzebną ludziom, poszłam na egza-
miny do szkoły teatralnej i jako jedyna 
z dziewczyn z Łodzi zdałam.

Jak rodzice zareagowali na to, że ich cór-
ka została studentką szkoły teatralnej?
Gdy przyszłam do domu i powiedziałam ta-
cie, spadł z drabiny, bo akurat malował 
ścianę. Usłyszałam, że najpierw muszę 
skończyć średnią szkołę muzyczną, której 
zostały mi jeszcze dwa lata. Tata stwierdził: 
„Aktorstwo to niepewny zawód, dziś jesteś, 
jutro cię nie ma, a grać na fortepianie mo-
żesz zawsze”. Posłuchałam go. Tak się złoży-
ło, że w Łodzi szkoła teatralna była na par-
terze, a na piętrze muzyczna, do której 
chodziłam, więc chciałam uczyć się równo-
legle, ale nie udało się. Poprosiłam o urlop 
dziekański w szkole teatralnej i skupiłam 
na muzycznej. Uczęszczałam jednak na wy-
kłady, a o piątej rano zjawiałam się, żeby 
ćwiczyć na fortepianie. Po pierwszym roku 
profesorowie zaproponowali, żebym spró-
bowała zdawać egzaminy eksternistycznie. 
Przedmioty teoretyczne, takie jak historia 
teatru, historia sztuki, marksizmy i leni-
nizmy, zaliczyłam na trzy, trzy plus, nato-
miast z przedmiotów zawodowych otrzy-
małam piątki. I znalazłam się na drugim 
roku szkoły teatralnej, podczas którego 

Wydarzy się to,  
co ma się wydarzyć, 
tego nie zmienię, ale 
mogę sobie pomóc 
w zdrowiu, żeby 
jak najdłużej być 
pełnosprawna.
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remonii, podeszliśmy, a on trzymał w dło-
niach dwie pomarańcze i powiedział: 
„Ja też nie jestem bogaty, ale te dwie po-
marańcze na szczęście, żeby było wam sło-
necznie i pięknie”. To był 1963 r. Gdy dziś zo-
baczę gdzieś pomarańcze, uśmiecham się 
do wspomnień. Kocham je. 13 lipca minęło 
dziewięć lat od śmierci męża. Gdy wracam 
pamięcią do tego, co razem przeżyliśmy, 
uśmiecham się do niego. Uwielbiam zdję-
cia. Mam ich mnóstwo. Powiedziałam sy-
nowi, by po mojej śmierci wybrał dla siebie 
tyle, ile będzie chciał, a resztę spalił w ogni-
sku, żeby nie dostały się w nieodpowiednie 
ręce. Ja też zostanę spalona, bo tak sobie ży-
czę, i będę bardzo szczęśliwa, gdy dotrze 
do mnie dym z tego „zdjęciowego” ogniska.

Kocha Pani wspomnienia, a przecież 
nie wszystkie są radosne. Na przykład 
te związane z chorobą męża.
To prawda. Dla mojego męża, gdy był już 
bardzo chory, największym cierpieniem by-
ło to, że ja cierpię. Trzy lata były naprawdę 
ciężkie i traumatyczne. Robiłam dobrą mi-
nę do złej gry. Do końca miałam jednak na-
dzieję, że zostanie wynaleziona jakaś no-
wa terapia. Gdy mąż chorował, grałam już 
w „M jak miłość”. Na planie miałam – ja-
ko jedyna osoba – pozwolenie na trzymanie 
przy sobie telefonu komórkowego. Wiedzia-
łam, że zostawiłam męża w domu i w każ-
dej chwili mogło zdarzyć się coś złego. Tele-
fon nigdy nie zadzwonił, wracałam do domu 
i widziałam, że nie było dobrze. Mąż był 
bardzo cierpliwym człowiekiem, twardzie-
lem. Przez dziewięć ostatnich dni przeby-
wał w hospicjum onkologicznym, tu umarł. 
Nawet po dziewięciu latach nie mogę wejść 
do tego hospicjum, bo wciąż go widzę na łóż-
ku. Może kiedyś się przemogę.

To zrozumiałe, bo przecież byliście 
Państwo małżeństwem 44 lata.
Mieliśmy bardzo ostre charaktery. Były ci-
che dni, ale po trzech dobach milczenia każ-
de patrzyło, by to drugie powiedziało „prze-
praszam”. Przez te ponad 40 lat razem nie 
było momentu, że nie chcieliśmy być ze so-
bą. Na początku bywało różnie, ale na szczę-
ście były seks i miłość, które łagodziły kon-
flikty. Potem dołączyły przyjaźń, tolerancja 

i inny typ miłości. Zaczęliśmy zdawać sobie 
sprawę z tego, że trzeba iść na pewne kom-
promisy, że nam ze sobą chwilami jest bar-
dzo źle, bo..., ale nie na tyle źle, żeby nisz-
czyć małżeństwo. Mama, bardzo mądra 
życiowo kobieta, zawsze mi mówiła: „Pamię-
taj, zalety swojego męża kładź na jedną szal-
kę, a wady na drugą. Jeżeli zalety przewa-
żają, nie zwracaj uwagi na wady, bo ty też 
je masz”. Z tej rady naprawdę korzystałam. 
Udało nam się ocalić nasze małżeństwo.

Co w profesji aktora nie jest łatwe.
Rzeczywiście nasz zawód raczej nie sprzy-
ja wierności. Zdarzają się wyjazdy z filmem 
na kilka dni, jakaś wódeczka, sceny miło-
sne. Jak miałam jakąś scenę, to akurat pan 
nie bardzo mi się podobał, ale grałam. Bywa 
jednak, że trafiasz na takiego Dorocińskiego. 
Gdybym miała 30 lat i przytrafiłaby mi się 
scena z nim, wszystko by we mnie grało. 

Jedno z najmilszych wspomnień?
Uwielbiam słoneczniki. Mąż na urodziny 
przynosił mi 21 kwiatów, bo dla niego za-
wsze miałam 21 lat. Kiedyś podjechał samo-
chodem i wyciągnął z bagażnika 21 ogrom-
nych słoneczników. Powiedziałam o tym 
scenarzystce „M...” i ona wykorzystała tę hi-
storię w jednym z odcinków. Lucjan ubrał 
sypialnię w 50 słoneczników, bo z Barbarą 
świętowali 50. rocznicę ślubu, a 51 słonecz-
nik wręczył żonie. Telewidzowie doskonale 
pamiętają tę scenę. Ja byłam wzruszona.

Mąż był romantycznym mężczyzną?
Tak, choć był zamkniętym człowiekiem. 
Miał sześć lat, gdy został sierotą. Wycho-
wywał się w trudnych warunkach, musiał 
pracować na rodzinę, w której się znalazł. 
Był ciepły, romantyczny, cudowny. Mu-
siałam te cechy z niego wyciągnąć i uda-
ło mi się, gdy byliśmy małżeństwem. Mąż 
kochał przyrodę, ludzi, był wielkim pa-
triotą. Inni widzieli w nim twardziela 
i takich bohaterów najczęściej grał. A był 
romantykiem, pisał mi bileciki, które do-
dawał do kwiatów. Na przykład: „Serce nie 
ma zmarszczek”, „Starość nie chroni miło-
ści, za to miłość bardzo często chroni przed 
starością”. Kilka tych bilecików wciąż 
mam, wiele zginęło, czego bardzo żałuję. 
Takie rzeczy należy chować. 

Jakiej rady udzieliłaby Pani naszym 
czytelnikom?
Żyj według maksymy: Nie wiem, jakie bę-
dzie jutro, dzisiaj chcę być szczęśliwa. Wy-
darzy się to, co ma się wydarzyć, tego nie 
zmienię, ale mogę sobie pomóc w zdrowiu, 
żeby jak najdłużej być pełnosprawna. Ja tak 
robię. To rada dla wszystkich.   

Nie myślała Pani o tym, że po ponad 
50 latach pracy zawodowej przyszedł 
czas na emeryturę?
Nigdy! Co wtedy? Usiąść w fotelu i umrzeć. 
W ogóle nie wchodzi w rachubę. Gdy cza-
sem otwieram kalendarz i nie mam w nim 
żadnych zaproszeń, jestem przerażona. 
Mam rower, kilku starszych przyjaciół, 
których należy odwiedzić, bo zostali sa-
mi, trzeba im pomóc i powiedzieć o świecie 
– zwłaszcza kochanego Romeczka (Kłosow-
skiego), który był największym przyjacie-
lem mojego męża. Ta moja żywiołowość 
i otwartość na ludzi to wielki dar od Bo-
ga. Czasem zmuszam się do pewnych rze-
czy, bo to nieprawda, że mi się zawsze chce 
wstać o szóstej rano i lecieć na plan albo 
po południu zamiast usiąść i poczytać, mu-
szę wyjść, żeby załatwić jakieś sprawy. Sta-
rość to znaczy: nie chce mi się. A ja robię 
wszystko, żeby mi się chciało. Patrzę 
na moje 30-letnie koleżanki, które wszyst-
ko traktują jako dopust Boży: czy mają do-
brą rolę, czy złą, czy wyjeżdżają do San 
Francisco, czy do Urli. Nic ich nie cieszy, 
a ja cieszę się każdą rzeczą. Pamiętam 
o maksymie: Nie wiem, jakie będzie jutro, 
szczęśliwa będę już dziś.

Tym 30-latkom brakuje Pani 
doświadczenia.
Zaczynałam w latach 50. ubiegłego wieku, 
były to zupełnie inne czasy i inny start. Ale 
podstawowa różnica tkwi w naszej psychi-
ce i tym, że urodziłam się właśnie taka – ży-
wiołowa. Bardzo dużo wzięłam z mamy, któ-
ra była pogodna, radosna. Całe życie skazana 
na dzieci i biuro. Chciała śpiewać i tańczyć, 
ale nie było na to czasu, pieniędzy, warun-
ków. Wyjeżdżaliśmy tylko pod Łódź, do bab-
ci, albo na kolonie. Dwutygodniowe wcza-
sy mama uważała za podróż dookoła świata. 
Przed takim wyjazdem szła do fryzjera, szy-
ła sukienkę, była szczęśliwa, bo czekały 
ją spotkania z ludźmi, wieczorki taneczne. 
My – siostra, brat i ja – byliśmy wychowy-
wani tak, że czuliśmy radość ze wszystkiego. 
Pamiętam, że na Boże Narodzenie dostawa-
liśmy szalik, książkę i dwie pomarańcz-
ki. Nas nauczono się cieszyć tym, co w da-
nej chwili posiadamy. Teraz jeżeli dzieciom 
i wnukom daje się sześć czy siedem prezen-
tów na Boże Narodzenie, pada pytanie: Tyl-
ko tyle? Dziś ma się wszystko, ale brakuje po-
czucia szczęścia z tego, co się ma. 

Dzisiaj już nie daje się w prezencie 
pomarańczy.
Ale ja mam je zawsze przed oczami. Ślub 
dał mi ksiądz Twardowski. Zarabialiśmy 
niewiele, mąż musiał pożyczyć garnitur. 
Ksiądz Twardowski zawołał nas już po ce-

zaliczyłam ćwiczenia na fortepianie, zagra-
łam koncert z orkiestrą. Rodzice nie byli za-
chwyceni, że ich córka zostanie aktorką, 
myślę jednak, że później byli zadowoleni. 
Zwłaszcza że dość długo grałam na piani-
nie, oddałam je synowi dopiero wtedy, gdy 
wyprowadzałam się ze zbudowanego przez 
męża domu na ulicy Irysowej.

Syn odziedziczył po mamie muzyczną 
pasję?
Tak. Marcin jest muzykalny. Uczyłam 
go, dopóki chciał. Na studiach miał nawet 
zespół, wydawali jakieś płytki. Jak przycho-
dził z zajęć zestresowany, rzucał w kąt tecz-
kę, mył ręce i pół godziny spędzał przy pia-
ninie. Razem grywaliśmy na rodzinnych 
Wigiliach. Był jednak taki okres, gdy zrezy-
gnował z muzyki. Na szczęście do niej wró-
cił. Dwa lata temu zaprzyjaźnieni koledzy 
zafundowali mu tygodniowe warsztaty mu-
zyczne zakończone koncertem, podczas któ-
rego śpiewał. Był przeszczęśliwy. Ostatnio 
kupił sobie elektryczne pianino.

Nie chciał iść w ślady rodziców i zostać 
aktorem?
Nigdy. Dla niego liczyły się tylko samoloty 
i muzyka. Pamiętam, że największą przy-
jemnością, jaką mogliśmy mu z mężem 
zrobić, było pojechać na lotnisko, żeby pa-
trzył na startujące i lądujące samoloty, 

o których wiedział dosłownie wszystko. 
Nie robi tego, o czym marzył. Chciał latać. 
Niestety, nie przeszedł testów sprawno-
ściowych, więc znalazł się na japonistyce, 
bo studiował to jego przyjaciel. Wytrzy-
mał trzy lata. Potem poszedł na SGH 
i ją skończył. Pracuje, zarabia, ale to nie 
jego pasja. Gdy mogłam sobie na to pozwo-
lić, zafundowałam mu kurs pilotażu. Zdo-
był uprawnienia na dwuosobowy samolot, 
więc raz na jakiś czas spełnia swoje ma-
rzenia o lataniu. 

W życiu nie zawsze się tak układa, że ro-
bimy to, co chcemy.
Ja jestem bardzo zadowolona ze swojej 
pracy, może byłabym równie szczęśli-
wa, gdybym była lekarzem. Ponieważ ży-
cie tak mi się ułożyło, że w moim wieku je-
stem zapraszana przez Polonię do Kanady, 
że w ubiegłym roku odcisnęłam dłoń w Mię-
dzyzdrojach, że jestem zauważalna w za-
wodzie, pozostaje mi tylko być szczęśliwą, 
bo to dowód, że w zawodzie znalazłam sie-
bie. Właśnie to uważam za najlepszy sposób 
na życie: znaleźć siebie w tym, co się robi.

Na brak zajęć nie może Pani narzekać.
W kalendarzu nie mam wolnej strony. Chcę 
być zajęta. Nie wyobrażam sobie innego ży-
cia. Dużo wyjeżdżam na zaproszenia. Cieka-
wość życia i ruch to moja maksyma.

Niestety, życie wielu Polaków w wieku 
emerytalnym toczy się w kapciach przed 
telewizorem.
To efekt braku zainteresowań. Nie chce 
im się podjąć wysiłku. Powtarzam, że zdro-
wie to dar z góry. Ja to zdrowie mam i o nie 
dbam. Od pewnego momentu jeżdżę na siar-
kę do Buska. Wiem, że mi to bardzo poma-
ga, ustawia moje stawy na kilka miesięcy. 
Jeżdżę do Nałęczowa na oddech krążenio-
wo-sercowy. Na szczęście z sercem nie mam 
na razie żadnych problemów, ale w moim 
wieku muszę już pamiętać o zużyciu mate-
riału. Przez całe życie pływałam. Jeździłam 
z mężem nad jeziora augustowskie, on ła-
pał rybki, ja pływałam, pływałam, pływa-
łam. Uwielbiam jeździć na rowerze. Nie jadę 
na czas, jeśli chcę, przystaję, oglądam kwiat-
ki, które mi się spodobały, patrzę na pola. 
Najbardziej lubię samotne przejażdżki. Każ-
da wyprawa daje mi zastrzyk energii.

A leki?
Biorę. Od pewnego wieku mam nadciśnie-
nie, które reguluję medykamentami, więc 
nie zdarza się dzień, żebym ich nie wzięła. 
Na szczęście cierpię tylko na choroby PESEL.

Choroby PESEL?
PESEL niestety determinuje pewne rzeczy. 
Mam zawroty głowy, robię prześwietlenie 
i słyszę: „Wszystko jest w porządku, tylko 
jak na pani PESEL niektóre naczynia krwio-
nośne ma pani zwapnione, niektóre zwężo-
ne, inne rozszerzone. Te zawroty głowy bę-
dzie pani miała, tak samo bóle kręgosłupa. 
W pani wieku nie ma na to rady”. To wła-
śnie choroby PESEL, nie mamy na nie  
wpływu. Natomiast żyć można nie według 
PESEL-u. Nawet jeśli mnie coś boli, pój-
dę ze znajomą 40-latką na nordic walking, 
a z 35-latką będę pływała. Wtedy PESEL nie 
jest ważny. Rzadko odwiedzam swoją le-
karkę pierwszego kontaktu, a gdy już się 
to zdarzy, stosuję się do tego, co mi propo-
nuje, na przykład zmiany leków. Od niej do-
wiedziałam się, że panie w moim wieku 
powinny pamiętać o witaminie D3. Nie za-
pominam o magnezie. Witamina C, żela-
zo – czasem sama sobie uzupełniam. Często 
piję sok marchewkowy. Mam dużo ruchu 
i chcę ten ruch mieć. Na balkonie stoi rower 
stacjonarny. Jeśli brakuje mi czasu na wy-
jazd, pedałuję na balkonie.

To dla ciała. A dla duszy?
Wiersze. Jestem zadowolona ze spotkań 
z ludźmi. Czytam. Obok mnie mieści się bi-
blioteka, gdy przychodzę, kierowniczka 
mnie informuje: „Odłożyłam dla ciebie to, 
to, to.” Bardzo dużo z zakresu medycyny, 
np. wspomnienia lekarzy. 

Dziś ma się wszystko, 
ale brakuje poczucia 
szczęścia z tego, 
co się ma. 
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Od 2000 roku Teresę Lipowską 
możemy oglądać w serialu  
„M, jak miłość”, w którym wciela 
się w postać Barbary Mostowiak. 



domości zagrożenia i nawyku wykony-
wania odpowiednich testów.

WAŻNA PROFILAKTYKA 
Badają się głównie ci, którzy z jakichś 
powodów muszą, chociaż ponad 
80 proc. osób przyznaje, że nieraz zna-
lazło się w sytuacji grożącej zakaże-
niem. Kiedy dochodzi do wyraźne-
go ataku choroby, okazuje się, że jest 
to już bardzo zaawansowane stadium 
marskości, a nawet nowotwór. Warto 
więc wykonywać test regularnie co rok 
lub dwa. Szczególnie jeśli ktokolwiek 
z krewnych cierpi na przewlekłą cho-
robę wątroby lub zmarł w jej wyniku. 
Inne przesłanki do badań to zażywa-

nie leków obciążających wątrobę, pod-
wyższona aktywność enzymów tego 
organu (AlAT, AspAT), praca w szkodli-
wych warunkach, np. przy opryskach, 
w drukarni lub w lakierni, częste pod-
dawanie się zabiegom medycznym lub 
kosmetycznym oraz nadużywanie alko-
holu. Test warto też wykonać, jeśli ob-
jawy zapalenia ma osoba z najbliższego 
otoczenia (np. rodzic, partner).

BADAJMY SIĘ! 
Podstawowe badanie, które pozwala 
na zdiagnozowanie choroby, to spe-
cjalny test pod kątem obecności prze-
ciwciał wirusa we krwi. Można wy-
kryć je już po około dwóch tygodniach 

R E K L A M A

Do niedawna dolegliwość 
ta oznaczała dla zara-
żonego wyrok śmierci. 
Obecnie znane są przy-
czyny i typy wirusowych 

zapaleń, dzięki czemu udaje się wpro-
wadzić właściwie leczenie. Jednak cho-
roba często przebiega bezobjawowo, 
przez co jest bardzo późno wykrywana. 
A czas ma tutaj kluczowe znaczenie.

CICHY WRÓG
Przyczyną choroby są wirusy hepa-
totropowe, czyli wyspecjalizowane 
do niszczenia komórek wątroby. Zna-
nych jest sześć ich typów: A (HAV), 
B (HBV), C (HCV), D (HDV), E (HEV) 
oraz G (HGV), ale specjaliści uważa-
ją, że lista ta będzie się wydłużać. Trzy 
pierwsze rodzaje są najbardziej roz-
powszechnione. W skali globu zaka-
żonych jest kilka miliardów ludzi, 
a około milion rocznie umiera tylko 
z powodu następstw WZW B.

Wirusowe zapalenie wątroby mo-
że mieć bardzo różne nasilenie, prze-
bieg i powikłania, co zależy nie tylko 

od samego wirusa, ale również od or-
ganizmu i trybu życia chorego. Wśród 
widocznych symptomów wymienia się 
najczęściej zażółconą skórę lub/oraz 
białka oczu, co bywa poprzedzone brą-
zowo-czerwonym zabarwieniem mo-
czu i niemal białym kolorem stolca.

Zapalenie wątroby wciąż błęd-
nie nazywa się żółtaczką, choć jest 
to przejaw, a nie synonim tej dolegli-
wości. Warto pamiętać, że na jednego 
chorego na WZW z żółtaczką przypada 
aż 5 do 15 osób bez niej. Nierzadko ob-
jawy są mało charakterystyczne, poja-
wiają się np. stany grypopodobne jak 
bóle stawów i mięśni, pobolewania pod 
prawym łukiem żebrowym, niestraw-
ność, nudności, wymioty, tzw. puste 
odbijania, kojarzące się raczej z zatru-
ciem pokarmowym. Z chorobą mogą 
się także wiązać brak apetytu, osłabie-
nie i przewlekle zmęczenie, spadek na-
stroju i kłopoty z koncentracją. Często 
jednak przez wiele lat (20-30) rozwi-
ja się w ukryciu, stąd bardzo niska jej 
wykrywalność. Tym bardziej że wśród 
Polaków nie ma wystarczającej świa-
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Z D R O W I E

Wirusowe zapalenie 
wątroby (WZW) to poważna 
choroba, która przez 
wiele lat bez wyraźnych 
objawów, stopniowo, 
w ukryciu niszczy ten ważny 
organ. Jej najgroźniejsza 
odmiana C dotyczy 
milionów ludzi, choć 
o tym, że są nosicielami, 
wiedzą nieliczni. 

AGATA LEGAN

NA 
RATUNEK 

WĄTROBIE



Z D R O W I E

od zakażenia. Jak bardzo jest on nie-
bezpieczny, określi oznaczanie aktyw-
ności jego ALT, czyli aminotransferaz 
(w skali: 1–4). Na tej podstawie decy-
duje się też o długości terapii. Po za-
kończeniu leczenia przeprowadza się 
je co miesiąc, aż do całkowitej norma-
lizacji. Obecność RNA wirusa spraw-
dza się co pół roku, pobierając krew 
(jeśli wynik jest negatywny, testu nie 
trzeba powtarzać). Warto ponadto sys-
tematycznie wykonywać badania pro-
filaktyczne (np. USG jamy brzusznej) 
w kierunku raka wątroby. 

TRUDNA TERAPIA
WZW nie jest łatwe do wyleczenia. 
Powszechna obecnie terapia interfe-
ronem (syntetyczną wersją natural-
nego obronnego białka organizmu) 
daje około 60 proc. szans na zwalcze-
nie choroby, a łączenie go z rybawi-
ryną (syntetyczną pochodną nukle-
ozydów, która działa na RNA wirusa) 
– już 90 proc. Przynajmniej w teo-
rii. Interferon ma bowiem szereg 
przeciwwskazań, m.in. choroby au-
toimmunologiczne i układu krąże-
nia, depresję, zawroty głowy oraz ma-
łopłytkowość. Ponadto terapia nim 
trwa bardzo długo – zwykle ok. 48 ty-
godni. Stąd wprowadzenie na rynek 
kolejnych leków przeciwwirusowych, 
w których składzie nie ma interfero-
nu (od 1 lipca 2015 są one objęte re-
fundacją). 

Kuracje bezinterferonowe okazu-
ją się przy tym skuteczne nawet w za-
awansowanych stadiach choroby. Nie-
stety przy WZW C niekiedy nawet 
bardzo dobre medykamenty to często 
za mało, a jedynym sposobem na ura-
towanie życia pacjenta staje się prze-
szczep wątroby. 
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W jaki sposób dowiadujemy się o WZW? 
Wykrycie zakażenia często następu-
je np. przy próbie oddania krwi w stacji 
krwiodawstwa, przy badaniach w czasie 
ciąży itp. Niestety, w Polsce testy, wy-
krywające chorobę zlecane są stanow-
czo zbyt rzadko (zwłaszcza badanie pod 
kątem HCV), stąd znaczna liczba osób 
pozostaje w pełnej nieświadomości pro-
blemu i zagrożeń. Jeżeli jednak bada-
nie zostanie wykonane i da wynik dodat-
ni, nie przesądza to o aktywnej chorobie 
i konieczności podjęcia leczenia. Zwłasz-
cza HBV może przebiegać w formie tzw. 
nieaktywnego nosicielstwa, które nie 
wyrządza „nosicielowi” szkody i nie wy-
maga żadnych działań terapeutycznych, 
a jedynie monitorowania, aby wychwy-
cić moment ewentualnej aktywacji zaka-
żenia. Wymaga to prowadzenia pacjenta 
w specjalistycznej poradni hepatolo-
gicznej lub chorób zakaźnych. Zakażenie 
HCV natomiast w większości przypad-
ków prowadzi do stanu zapalnego. Aby 
przekonać się, czy jest aktywne, należy 
wykonać badanie na obecność materia-
łu genetycznego wirusa HBV (HBV DNA) 
lub HCV (HCV RNA).

Jak wygląda leczenie?
Dotychczas leczenie oparte było na inter-
feronie pegylowanym w formie zastrzy-
ków. W ostatnich latach arsenał medy-
kamentów w przewlekłych wirusowych 

zapaleniach wątroby typu B wzbogacił 
się o dwa leki doustne. Na ogół podaje 
się je chorym, u których leczenie interfe-
ronem okazało się nieskuteczne lub jest 
przeciwwskazane. WZW C leczone by-
ło dotychczas interferonem pegylowa-
nym i rybawiryną. Obecnie coraz szerzej 
stosuje się terapie z wykorzystaniem in-
nych środków, które nie mają działań nie-
pożądanych, ich skuteczność zbliżona 
jest do 100 proc., a czas terapii skrócił się 
do 12 tygodni. W Polsce leki te mają stać 
się dostępne jeszcze w tym roku.

Czy po wyleczeniu coś powinno się zmie-
nić, np. w diecie, stylu życia? 
Uważa się, że w przyszłości dzięki tera-
pii o niemal 100-procentowej skutecz-
ności będzie można doprowadzić do era-
dykacji (wykorzenienia) zakażenia HCV 
w skali światowej. Warunkiem jest jed-
nak efektywne wykrywanie np. poprzez 
powszechny program badań przesiewo-
wych oraz pełna dostępność leków no-
wej generacji. W przypadku wyleczonych 
pacjentów dalsze postępowanie zale-
ży od stopnia uszkodzenia wątroby przed 
terapią. U chorych z zaawansowanym 
włóknieniem i marskością wątroby ko-
nieczne jest dalsze ścisłe monitorowa-
nie, ponieważ nie można wykluczyć ryzy-
ka rozwoju raka. Ci z niższym stopniem 
włóknienia nie wymagają tak wnikliwej 
obserwacji. Pacjenci wyleczeni z HCV lub 
z kontrolowanym farmakologicznie za-
każeniem HBV mogą normalnie funkcjo-
nować i na ogół bez przeszkód pracować 
zawodowo. Poza przypadkami zaawan-
sowanej niewydolności wątroby nie wy-
magają oni stosowania specjalnej diety.

Dr n. med. Ewa 
Janczewska, 
specjalista chorób 
zakaźnych, 
leczy zapalenia 
wątroby w ID Clinic 
w Mysłowicach

Nazywane często chorobą brudnych rąk. 
Wirus HAV (Hepatitis A Virus) najłatwiej 
przenosi się przez pokarm. Dzięki coraz 
większej higienie systematycznie zmniej-
sza się liczba zachorowań. Obecnie do za-
każeń dochodzi najczęściej u osób w wieku 
25-29 lat. HAV można się również zarazić 
poprzez bliski kontakt z chorym lub z je-
go stolcem, np. w brudnej toalecie. W tera-
pii wskazane są przede wszystkim wypo-
czynek i dieta. Przeciw HAV jest skuteczna 
szczepionka, która chroni w 94-100 proc. 
Co ważne, wirus typu A nawet w ostrym 
przebiegu nie powoduje przewlekłego za-
palenia wątroby.

Zakażonych jest w Polsce około 300 tys. 
osób. Przebiega bezobjawowo, dlate-
go często wykrywany jest przy okazji in-
nych badań. Dobrym zabezpieczeniem jest 
szczepionka (ok. 95 proc. skuteczności), 
która uodparnia na całe życie. Od 1996 ro-
ku obowiązkowo szczepione są noworod-
ki. Wirus ingeruje w materiał genetyczny 
zakażonego, stąd nawet skuteczne lecze-
nie nie daje gwarancji całkowitego wyeli-
minowania go z organizmu. HBV wiąże się 
z wieloma powikłaniami, np. marskością 
wątroby (ok. 8-20 proc. przypadków) czy 
nowotworem. Może też wywołać zapalenie 
nerek, tętnic i inne zespoły chorobowe. 

To najbardziej niebezpieczne z zapaleń do-
tyczy największej liczby osób (nosicie-
li w Polsce szacuje się na kilkaset tysięcy, 
choć leczy się znacznie mniej). Do infek-
cji najczęściej dochodzi podczas zabiegów 
(60-90 proc. przypadków), w których prze-
rywana jest powłoka skóry, np. pobieranie 
krwi, zabiegi stomatologiczne i kosmetycz-
ne, przekłuwanie uszu, wykonanie tatu-
ażu etc. Sama styczność z zakażoną krwią 
nie powoduje zachorowania (o ile nie mamy 
uszkodzonego naskórka), ale użycie cudzej 
maszynki do golenia, pilnika czy cążków 
do skórek jest ryzykowne. Na WZW C wciąż 
nie ma skutecznej szczepionki.

WZW A WZW B WZW C
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lub oliwę, masło na miękką margarynę, 
nabiał – tylko niskotłuszczowy, mięso 
– raczej drób i to bez skóry), 
● zwiększenie ilości błonnika w me-
nu (częste sięganie po otręby, płatki jęcz-
mienne, kasze, owsiankę, pieczywo 
pełnoziarniste).

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
BEZ RECEPTY
Sport to nieodłączna część zapobiega-
nia i leczenia cukrzycy. Z badań wyni-
ka, że połączenie odpowiedniej diety 
i ćwiczeń redukuje ryzyko zachoro-
wania aż o 58 procent! Dlaczego? Ruch 
działa podobnie do insuliny – zwięk-
sza zużycie cukru przez komórki mię-
śniowe, a to prowadzi do spadku pozio-
mu glukozy we krwi. Poza tym pozwala 
pozbyć się nadwagi, czyli głównej przy-
czyny choroby. Osobom zagrożonym cu-
krzycą poleca się przede wszystkim ak-
tywność, które równomiernie obciążają 
organizm. Dobrym wyborem są m.in. 
pływanie, jazda na rowerze, gra w siat-
kówkę lub koszykówkę, jogging, aero-
bik i spacery w szybkim tempie. Zale-
ca się również marszobiegi oraz marsze 
nordic walking. Najefektywniej dzia-
łają ćwiczenia uprawiane codziennie 
(po ok. 50 minut). 
Konsultacja: Anna Jaworska, lekarz 
rodzinny 

EDY TA ŻEBROWSK A
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CZY TO

Gdy organizm nie potrafi 
dobrze przetworzyć 
i wykorzystywać 
węglowodanów, czyli 
cukrów znajdujących 
się w pożywieniu, 
ich poziom we krwi 
gwałtownie się podnosi. 
A to może mieć bardzo 
poważne konsekwencje 
dla zdrowia.

Zroku na rok przybywa osób 
chorych na cukrzycę. Obec-
nie jest ich na świecie po-
nad 370 milionów, a specja-
liści prognozują, że w 2030 

roku liczba ta wzrośnie do ponad pól 
miliarda. Jak powstrzymać ten niepoko-
jący wzrost zachorowań?

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU
Lekarze wyróżniają dwa typy cukrzycy.
Typ 1 dotyczy głównie ludzi młodych. 
Około 20 proc. zachorowań wykrywa 
się przed 14. rokiem życia. Taka cukrzy-
ca spowodowana jest niewydolnością 
trzustki, a dokładnie odpowiedzialnych 
za produkcję insuliny komórek beta. Naj-
większe ryzyko zachorowania występuje 
u osób, których bliscy krewni również bo-
rykają się z tym problemem.
Typ 2 stwierdzany jest u około 85 pro-
cent wszystkich diabetyków. Dotyczy 
głównie osób w wieku dojrzałym. Przy-
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czynami podwyższonego poziomu gluko-
zy są zaburzenia w wydzielaniu insuliny 
przez trzustkę lub/i odporność organizmu 
na działanie tego hormonu. 

SKĄD TEN PROBLEM?  
O ile na rozwój cukrzycy typu 1 nie ma-
my żadnego wpływu (nikt z nas nie wie, 
co drzemie w jego genach), to na „dwój-
kę” często zapracowujemy sami. Jeszcze 
do niedawna choroba ta dotykała tylko 
starszych. Obecnie coraz częściej mówi 
się o epidemii, która dotyczy także ludzi 
w sile wieku, a nawet młodzieży. Zwykle 
są to osoby, które borykają się z tzw. ze-
społem metabolicznym. Charakterystycz-
ne dla tej przypadłości są: wysokie stęże-
nie trójglicerydów (powyżej 150 mg/dl), 
zbyt niska ilość korzystnego cholesterolu 
HDL (norma dla mężczyzn to 35-70 mg/dl 
a dla kobiet 40-80 mg/dl), wysokie ciśnie-
nie tętnicze i poziom glukozy na czczo 
oraz otyłość brzuszna (prawidłowy ob-

wód pasa to 80 cm u kobiet i 94 cm u męż-
czyzn). Jeśli stwierdzimy u siebie przy-
najmniej trzy z pięciu wymienionych 
objawów, to znak, że wspomniany zespół 
metaboliczny dotyczy także nas. 

ZMIANA DIETY TO PODSTAWA
Organizm osoby szczupłej lepiej przyswa-
ja cukier, dlatego w przypadku nadwagi 
konieczne jest zrzucenie zbędnych kilo-
gramów. Pomoże w tym nie tylko aktyw-
ność fizyczna, ale także odpowiednia 
dieta, która jednocześnie ustabilizuje po-
ziom cukru we krwi. 
Jej główne zasady to: 
 ● zjadanie 4–5 posiłków dziennie o sta-
łych porach,
● duża ilość warzyw w jadłospisie,
● znaczne ograniczenie soli kuchen-
nej, białego cukru, słodyczy i pro-
duktów wysoko przetworzonych,
 ● ograniczenie tłuszczów zwierzęcych 
(smalec zamieniamy na olej rzepakowy 

Lekarze zalecają, by raz w roku wy-
konać profilaktyczne badanie pozio-
mu cukru we krwi. Jego wynik nale-
ży interpretować następująco: 
Od 69 do 99 mg/dl – prawidłowe 
stężenie cukru.
Od 100 do 125 mg/dl – stan przed-
cukrzycowy – konieczna jest zmia-
na stylu życia i dodatkowa diagnoza, 
która pozwoli ustalić, jak zachowuje 
się organizm po obciążeniu glukozą. 
 Powyżej 126 mg/dl – potrzebne 
są kolejne badania, które potwier-
dzą lub wykluczą cukrzycę. 

Dlatego tak ważne są badania profi-
laktyczne (patrz ramka poniżej). Nie 
wolno z nimi zwlekać, jeśli zauważy-
my u siebie następujące symptomy:  
 ● wzmożone pragnienie
 ● suchość języka
 ●  częstsze niż normalnie 

oddawanie moczu
 ●  ogólne osłabienie i zawroty głowy
 ● chudnięcie (bez diety)
 ●  infekcje skórne, często 

w miejscach intymnych
Sygnały te mogą wskazywać na cu-
krzycę! To znak, że jak najszybciej 
trzeba skonsultować się z lekarzem 
i wykonać niezbędne badania.

WAŻNA DIAGNOSTYKA

CUKRZYCA  
DŁUGO POZOSTAJE  

W UKRYCIU
CZY TO



OKULARY
ZALETY 
● Są proste w użytkowaniu. Wystarczy 
założyć na nos, w razie potrzeby umyć 
oprawki i przeczyścić szkła szmatką. 
Stanowią najlepsze rozwiązanie dla osób, 
które czują opór przed umieszczaniem 
czegokolwiek na oku.
● Sprawdzają się, gdy mamy alergię 
wziewną, cierpimy na nawracające zapa-
lenia spojówek albo chorobę oczu wyma-
gającą codziennego wpuszczania kropli. 
● Są tańsze niż soczewki. Nawet kiedy 
potrzebujemy drogich szkieł progresyw-
nych (czyli takich, w których soczewka 
w górnej części ma np. minus 2 dioptrie, 
a w dolnej np. plus 2) i dobierzemy kosz-
towne oprawki – będzie to wydatek jed-
norazowy. Przynajmniej do czasu, kiedy 
wada nam się nie pogłębi i nie będziemy 
musieli wymienić szkieł.
● Mogą być modnym dodatkiem. Wybór 
oprawek – ich kształtów, kolorów, faktur 
– jest tak duży, że każdy jest w stanie do-
brać najlepsze dla siebie.

WADY  
● Deformują rzeczywistą wielkość przed-
miotów. Okulary dla dalekowidzów (tzw. 
plusy) – powiększają je, a te dla krótko-
widzów (tzw. minusy) – pomniejszają. 
To przekłamanie jest tym znaczniejsze, 
im większa jest moc szkieł.  
● Przekłamują prawdziwą wielkość 
naszych oczu. W szkłach stosowanych 
przy dużej nadwzroczności oko wyda-
je się większe, a w tych przy krótko-
wzroczności – mniejsze.  
● Znacznie utrudniają aktywność 
fizyczną, a uprawianie wielu dys-
cyplin sportowych po prostu 
uniemożliwiają.  
● Parują, co jest szczególnie 
uciążliwe zimą po wejściu 
do nagrzanego pomieszczenia. 

● Uniemożliwiają noszenie modnych 
okularów przeciwsłonecznych (bo al-
bo chronimy oczy przed UV, ale nic nie 
widzimy, albo odwrotnie). Wyjściem 
z sytuacji są tzw. fotochromy, okulary 
przyciemniane pod wpływem światła sło-
necznego, ale te nie każdemu mogą przy-
paść do gustu. 
● Mogą uwierać nos, skronie i uszy, po-
wodując duży dyskomfort.  
Konsultacja: lek. med. Bożena 
Szymczyk, okulista
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Salony optyczne kuszą opraw-
kami w różnych kształtach 
i kolorach oraz lekkimi szkła-
mi wyposażonymi w całą ga-
mę ochronnych filtrów. Jed-

ni z radością wybierają modele, które 
podkreślają ich atrakcyjność i indywidu-
alny styl, ale dla innych noszenie oku-

larów jest przykrą koniecznością. W tej 
sytuacji alternatywą są cienkie, przezro-
czyste soczewki kontaktowe przyklejane 
bezpośrednio do rogówki. Metody korek-
cji wzroku nie każdy może stosować za-
miennie. Dlatego zanim zdecydujemy się 
na którąś z nich, warto poznać ich naj-
większe wady i zalety. 

19

Z D R O W I E

SOCZEWKI
CZY

OKULARY?
Inga 

Kazana

R
E

K
L

A
M

A
 –

 r
e

k
o

m
e

n
d

o
w

a
n

a
 c

e
n

a
 d

e
ta

li
c

z
n

a
 P

r
o

d
u

c
e

n
ta

 w
 w

y
b

r
a

n
y

c
h

 A
p

te
k

a
c

h
; 

 –
 ś

r
e

d
n

ia
 c

e
n

a
 r

y
n

k
o

w
a

SZKŁA KONTAKTOWE
ZALETY 
● Są niewidoczne, więc nie zdradzają mo-
cy wady wzroku. Nie powiększają ani nie 
pomniejszają oczu.  
● Dają pełne pole widzenia i nie znie-
kształcają obrazu (szkło leży na rogówce, 
a nie w pewnej odległości od niej). 
● Nie przeszkadzają w uprawianiu spor-
tu, w fotografowaniu, pracy z mikrosko-
pem. Zimą nie parują. 
● Wszystkie mają filtry UV, które blo-
kują 90 proc. szkodliwych promieni 
i nie przepuszczają tych, które u oku-
larników wpadają do oka obok szkieł. 
Nie wymagają więc stosowania dodat-
kowej ochrony przed słońcem,  
● Są bezpieczne i wygodne. Najpo-
pularniejsze, te miękkie, wykonane 
są z materiału silikonowo-hydrożelowe-
go, z dużą zawartością wody, dzięki cze-
mu są bardzo elastyczne, łatwo przyle-
gają do oka i nie wywołują podrażnień. 
Przepuszczają tlen, więc rogówka może 
prawidłowo oddychać.  
● Występują w wersjach: jednodnio-
wej (nosimy je przez cały dzień – wie-
czorem wyrzucamy), dwutygodniowej 
(po zdjęciu czyścimy w specjalnych 
płynach i rano zakładamy ponownie) 
i miesięcznej (postępujemy jak z so-
czewkami dwutygodniowymi). Istnie-
ją też takie, które możemy nosić przez 
24 godziny – idealne na imprezę.  
● Mogą być elementem terapii. Przy cho-
robie nazywanej stożkiem rogówki (cha-

rakteryzującej się nadmiernym jej uwy-
pukleniem) stosuje się soczewki twarde, 
które tworzą swego rodzaju opatrunek 
uciskowy. Zalecane są także jako ochro-
na zranionego oka, która tworzy barierę 
przed bakteriami, kurzem, pyłami. 
● Występują w wielu wersjach 
kolorystycznych, które zmieniają 
barwę tęczówki.

WADY 
● Są kosztowne. Za pudełko soczewek, 
które wystarcza na miesiąc (jednodnio-
we, dwutygodniowe, miesięczne), trzeba 
zapłacić od 80 zł (gdy w obu oczach mamy 
taką samą wartość wady). Do tego płyn 
oczyszczający – 20-40 zł. 
● Wymagają idealnej higieny. Czą-
steczki białka zawartego we łzach, 
bakterie i alergeny osadzają się na ich 
powierzchni, co może prowokować za-
palenie rogówki.  
● Te wielodniowe trzeba wyjmować na 
noc i dezynfekować. Podczas snu do oka 
dociera mniej tlenu, zmniejsza się też wy-
dzielanie łez, więc pozostawienie soczew-
ki powoduje jej wysychanie i podrażnie-
nie oka. Dlatego warto mieć też okulary, 
aby założyć je, gdy szkła leżą w płynie. 
● Nie są wskazane przy zezie. W soczew-
kach nie ma wymuszonego patrzenia 
równoległego. Natomiast w okularach oko 
dąży do takiego właśnie ustawienia.  
● Nie sprawdzą się u osób, które mają 
opór przed wkładaniem czegoś na oko. 

Nadwzroczność, 
krótkowzroczność, 
astygmatyzm... 
Każda z tych wad 
wymaga korekcji.  
Do wyboru mamy modne  
okulary lub popularne  
szkła kontaktowe. 

w w w.tanielek imagaz y n.pl
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To już nie jest 
katastrofa, gdy włosy 
tracą kolor i stają 
się siwe. Srebrzysta 
fryzura może wyglądać 
szykownie, dodawać 
wdzięku i naturalnej 
urody. Wystarczy tylko 
odpowiednio o nią zadbać. 

m.in. słońca, pojawiają się żółte reflek-
sy. Warto wówczas sięgnąć po specjalne 
szampony i odżywki o charakterystycz-
nym fioletowym lub niebieskim zabar-
wieniu, które przeznaczone są do elimi-
nowania żółtawych odcieni na włosach 
blond i siwych. Efekt? Usuwają nie-
chcianą barwę, jednocześnie nadając 
fryzurze platynowy blask. 

DIETA NA ZDROWE WŁOSY
Kondycja fryzury w późniejszym wie-
ku zależy w dużej mierze także od te-
go, jakie składniki odżywcze znajdują się 
w codziennym jadłospisie. Bez nich na-

wet najdroższe kuracje nie zdziałają cu-
dów. Aby cieszyć się zdrowo wyglądającą 
fryzurą, należy wystrzegać się tyto-
niu, nadmiaru alkoholu, kawy i moc-
nej herbaty, słodyczy i tłustego mięsa. 
Za to obowiązkowo dostarczajmy:  
● kwasy omega-3 (ryby, nasiona sło-
necznika, oleje): są budulcem błon 
komórkowych;  
● selen (ryby, owoce morza, orzechy, 
czosnek, cebula): wpływa na opóźnienie 
procesów starzenia, działa przeciwza-
palnie, chroni przed szkodliwymi bak-
teriami i wirusami;  

U R O D A

WE WŁOSACH

Jamie Lee Curtis, Helen Mir-
ren, Meryl Streep czy Kry-
styna Janda są najlepszymi 
przykładami gwiazd wielkie-
go formatu, którym z siwymi 

włosami jest do twarzy i zamiast ukry-
wać je pod warstwą kolorowej farby, 
uczyniły z nich swój znak rozpoznaw-
czy. To samo może zrobić każda kobieta, 
która uwierzy, że srebrny włos na gło-
wie może wyglądać zdrowo i modnie. 
Wystarczy tylko wcielić w życie kilka 
istotnych zasad.

 
CODZIENNA PIELĘGNACJA
Kosmyki z wiekiem tracą swój daw-
ny blask. Przyczyną jest zmniejszo-
na produkcja sebum, które w natural-
ny sposób nawilża. Ich dobrej kondycji 
nie pomagają także częsta koloryza-
cja, stylizacja i bagatelizowanie zabie-
gów pielęgnacyjnych lub stosowanie 
niewłaściwych. Pierwszymi kroka-
mi do ochrony fryzury są szampon 
i odżywka lub maska, które powinny 
być stosowane przynajmniej co dru-
gi dzień. Jeśli mamy do 20 procent si-
wych włosów, możemy pozostać przy 
standardowych kosmetykach:
Cienkie, pozbawione objętości – wy-
bierajmy preparaty o lekkiej konsy-
stencji, bez składników obciążających 
(np. olejków). Za to bogate w regeneru-
jące proteiny i polimery oraz kolagen 
i ekstrakty roślinne, np. z kwiatu lipy, 
bambusa czy chmielu. 
Suche i zniszczone – potrzebują na-
tychmiastowego nawilżenia i odżywie-
nia z udziałem środków natłuszczają-
cych, np. olejków, masła shea, których 
warto szukać w preparatach pielęgna-
cyjnych. Skutecznym domowym spo-
sobem będzie także wykonanie raz 
w tygodniu zabiegu olejowania wło-
sów. Polega on na dokładnym nasma-
rowaniu kosmyków dowolnym olejem, 
np. lnianym, z oliwek, następnie owi-
nięciu głowy ręcznikiem i pozostawie-
niu na przynajmniej godzinę. 
Przetłuszczające się i normalne 
– wskazane są preparaty o lekkiej, żelo-
wej formule bez substancji natłuszcza-
jących, za to bogate w składniki oczysz-
czające, np. zieloną herbatę, rumianek, 
skrzyp. Odżywkę wsmarowujmy tylko 
w końcówki, aby nie obciążać fryzury.

SZCZEGÓLNA TROSKA
Jeśli na głowie srebrzy się już ponad 
60 procent kosmyków, czas wprowa-
dzić dodatkową ochronę. W wielu przy-
padkach na siwiźnie, pod wpływem 

Jeśli na głowie 
srebrzy się już 
ponad 60 procent 
kosmyków, czas 
wprowadzić 
dodatkową ochronę.

DLACZEGO WŁOSY 
SIWIEJĄ?

Za barwę włosów odpowiada zawarta 
w ich strukturze melanina. To, w ja-
kim wieku pojawią się pierwsze za-
burzenia w jej wytwarzaniu, zależy 
przede wszystkim od predyspozy-
cji genetycznych. Dlatego jeśli przy-
najmniej jedno z naszych rodziców 
wcześnie osiwiało, pojawienie się 
białych włosów u dziecka w podob-
nym okresie życia jest bardzo praw-
dopodobne. Wpływ na przyspiesze-
nie tego procesu mają nie tylko geny, 
ale także niewłaściwa dieta, stres 
czy choroby, np. bielactwo. 

JOANNA BIELIŃSK A
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SIWIZNA? TO NIE DLA MNIE!
Jeśli ze srebrnymi włosami nie jest 
nam do twarzy, możemy wybrać jeden 
z dwóch zabiegów, które pozwolą ukryć 
niechcianą biel.

KOLORYZACJA
Metoda szczególnie polecana ciem-
nowłosym, u których bardziej widocz-
ne są siwe nitki. Jeśli decydujemy się 
na koloryzację w domu, stosujmy farby 
do trwałej (nie tymczasowej) zmiany ko-
loru, które wnikają w głąb włosa. Z pa-
lety barw najwłaściwsze są brązy lub 
blondy. Rudości mogą wyjść zbyt inten-
sywne albo dadzą efekt czerwieni lub 
różu. Wybór odcienia to pierwszy krok 
do sukcesu, ale kolejnym, równe istot-
nym, jest właściwie przeprowadzony 
zabieg koloryzacji. 

Krok ❶
Założyć rękawiczki ochronne i ciem-
ny ręcznik na ramiona. Połączyć i wy-
mieszać składniki farby. Podzielić włosy 
na cztery partie. 

Krok ❷
Jeśli fryzura nie była wcześniej farbo-
wana, nałożyć krem na całej długości 
od nasady po końce. W przypadku już ko-
loryzowanych włosów nanieść część far-
by tylko na odrosty i pozostawić na około 
30 minut. Po tym czasie rozprowadzić ko-

lor na całej długości kosmyków i odcze-
kać mniej więcej 10 minut.

Krok ❸
Spłukiwać włosy letnią wodą do czasu, 
aż przestanie być zabarwiona. Nanieść 
odżywkę lub maskę regenerującą, odcze-
kać wskazaną na opakowaniu ilość czasu 
i dokładnie zmyć.

Krok ❹ 
Aby zachować intensywny kolor, warto 
stosować szampon i odżywkę przezna-
czone do włosów farbowanych. Odbudo-
wują one zniszczone kosmyki, nawilżają, 
a jednocześnie domykają łuski, zapobie-
gając nadmiernej utracie pigmentów. 

ODSIWIANIE
Polega na nakładaniu na włosy spe-
cjalnego preparatu, zawierającego tzw. 
prekursor melaniny, który po wniknię-
ciu w kosmyki przekształca się w na-
turalny pigment. W efekcie fryzura 
stopniowo, po kolejnych aplikacjach ko-
smetyku, odzyskuje swój kolor. Metoda 
najlepiej sprawdza się przy pierwszych 
siwych nitkach, które wcześniej nie by-
ły poddane koloryzacji farbą. Odsiwia-
cze nadają się do włosów w naturalnych 
odcieniach od średniego brązu do śred-
niego blondu. Ze względu na dyskretne 
tuszowanie siwizny jest chętnie stoso-
wane przez mężczyzn. 

U R O D A

● cynk (zielony groszek, groch, orze-
chy ziemne, żółtko jaj): niezbędny 
w prawidłowym funkcjonowaniu ko-
mórek i błon śluzowych. Jego niedobór 
objawia się większą liczbą wypadają-
cych włosów, łamliwymi paznokciami 
i schorzeniami skóry;  
● żelazo (czerwone mięso, orzechy, ka-
sza gryczana, suszone morele, jajka): 
pobudza tworzenie czerwonych krwi-
nek, które odpowiadają za transport 
tlenu do komórek; 
● witaminy A, C i E (zielone warzywa, 
marchew, papryka, pomidory, cytrusy, 
ciemne owoce, natka pietruszki, bruk-
selka): wzmacniają odporność organi-
zmu, są naturalnymi antyoksydantami, 
które opóźniają procesy starzenia, odpo-
wiadają za regulację wydzielania sebum;  
● biotyna, inaczej witamina H (ka-
pusta, groch, kalafior, cebula, sałata, 
buraki): wzmacnia włosy, zapobiega-
jąc ich nadmiernemu wypadaniu, oraz 
odżywia paznokcie.

SIŁA NATURY 
Wyciągi z ziół wpływają nie tylko 
na zdrowe włosy, ale również piękną skó-
rę i mocne paznokcie. Najpopularniej-
szym jest skrzyp polny – bogate źródło 
krzemu i potasu, których poziom ma-
leje wraz z upływem lat. Dostępny jest 
on w formie suplementu diety, naparu 
lub jako składnik kosmetyków pielęgna-
cyjnych. Uzupełnianie niedoborów tych 
pierwiastków opóźnia pojawienie się si-
wizny, wzmacnia włosy i zapobiega ich 
utracie. Jeśli zdecydujemy się na przyj-
mowanie skrzypu polnego, pamiętajmy, 
że skuteczna kuracja powinna trwać nie-
przerwanie przez trzy miesiące. Poza 
skrzypem warto sięgać także po wyciągi 
z pokrzywy, nagietka, melisy, rumianku, 
korzenia łopianu czy arnikę. 

BŁĘDNE KOŁO
Z wiekiem włosy stają się cieńsze, 
matowe, łamliwe i łatwiej wypada-
ją, przez co fryzura sprawia wraże-
nie pozbawionej objętości i nudnej. 
W efekcie wiele dojrzałych kobiet 
decyduje się na bardzo krótkie fry-
zury, regularne farbowanie i trwałą 
ondulację. Jednak te zabiegi „upięk-
szające” dokonują dalszych znisz-
czeń, szczególnie jeśli nie są wspo-
magane codziennymi zabiegami 
pielęgnacyjnymi. A przecież w wie-
ku 50, 60 czy nawet powyżej 70 lat 
wciąż można nosić modną fryzurę 
w naturalnym kolorze.





Wychowujemy 
otyłych maluchów 
i nagminnie 
odchudzających się 
nastolatków. 

Niespełna 
dwadzieścia lat 
temu podwórka 
od rana do wieczora 
tętniły życiem.
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Nasze mamy i babcie, kar-
miąc nas, raczej nie sto-
sowały wymyślnych diet. 
Na obiad zawsze była zu-
pa (zagęszczona śmieta-

ną), na drugie danie kotlet i ziemniaki. 
I surówka schowana pod ziemniaczka-
mi. Jak się zjadło kotlecik, to już właści-
wie wystarczyło. Mimo to nie było aż tak 
dużo grubasów. W każdej klasie był może 
jeden dyżurny gruby chłopiec i może jed-
na okrąglejsza dziewczynka. I koniec. 
Reszta z nas była chuda jak patyki.

Obecnie, gdy u mam i babć wzrosła 
świadomość tego, co jest zdrowe i czym 
należy karmić dzieci, zamiast zma-
leć, liczba otyłych dzieci także wzrosła. 
Co jest przyczyną? Wzmacniacze sma-
ku, długa lista cukrów pod różną posta-
cią, tłuszczy utwardzanych i konser-
wantów. To teraz jemy. Zapracowane 
mamy i daleko mieszkające babcie nie 
mają czasu smażyć kotlecików, stano-
wiących może nie idealny jak na dzi-
siejsze standardy, ale jednak treści-
wy posiłek. Teraz z wygody pozwala się 
dzieciom na zapychanie się czipsami, 
batonami, rogalikami o wiecznej świe-
żości i popijać to wszystko sokami. Niby 
zdrowymi, bo z owoców, ale jakże obfi-
cie słodzonymi cukrem. No i na trwa-
nie w bezruchu. Wcale nie tak daw-
no, bo niespełna dwadzieścia lat temu 
podwórka od rana do wieczora tętni-
ły życiem. Biegaliśmy za piłką, drąc się 

wniebogłosy i spalając te babcine kotle-
ciki na trzepaku. Dziś nie pozwala się 
dzieciakom na zabawę z kolegami na bo-
isku, wszak wszędzie czyha na nie pedo-
fil lub porywacz, groźne bakterie i cho-
roby. Zamiast tego podsuwa się im gry 
komputerowe, internet i bajki w tele-
wizji. Mamy dzieci na oku i jest spo-
kój. A one, dzieciaki, chętnie z tego ko-
rzystają. Nie biegają na podwórku ani 
w przedszkolu, ani w szkole, po co się 
męczyć. Rzadko który maluch lubi się 
ruszać, potem nie radzi sobie na lek-
cjach wuefu. A gdy „niedobry” pan na-
uczyciel każe biegać i robić fikołki, a ró-
wieśnicy się śmieją, serce się rodzicom 
kraje, więc załatwiają zwolnienie lekar-
skie, aby nie stresować potomka. W re-
zultacie sami hodują sobie pokolenie 
kanapowców. Ludzi leniwych, niesamo-
dzielnych, żyjących głównie w pozycji 
horyzontalnej.

Utrzymywaniu prawidłowej sylwet-
ki nie sprzyja fastfoodowy marke-
ting. Przekleństwem rodziców 
są jednak zestawy dziecięce 
w „restauracjach” szybkiej 
obsługi. Kiedy maluch do-
stanie jedną zabawkę, 
marzy potem o zebra-
niu całej kolekcji. Po-

dobnie z naklejkami, grami i nagro-
dami, które można zdobyć w zamian 
za liczne zakupy różnych kolorowych 
słodkości. Ale nie odmówimy przecież 
dziecku tych małych radości. Pamię-
tam, że mama pozwalała mi jeść fast fo-
ody, ale tylko dwa razy w roku. 

Przyzwyczajanie najmłodszych do po-
siadania wszystkiego, czego chcą, spra-
wia, że wychowujemy otyłych maluchów 
i nagminnie odchudzających się nasto-
latków. W naszym świecie zaczyna bra-
kować umiaru. Popadamy ze skrajności 
w skrajność. Albo uzależniamy się od si-
łowni i zdrowego jedzenia, albo nie po-
trafimy powstrzymać od obżarstwa. 
A wystarczy odpowiednio wcześnie za-

cząć wyrabiać w naszych pociechach 
nawyki prawidłowego żywienia i od 
czasu do czasu pozwalać na te mniej 

zdrowe przyjemności. Dzięki temu, jak 
mówi popularne przysłowie, wilk bę-
dzie syty i owca cała. 

MART YNA ROZESŁ ANIEC

Fajnie by było dużo jeść, 
niewiele się ruszać, 
a przy tym mieć smukłą 
sylwetkę. Ale cudów nie 
ma. Są za to grubi Polacy 
i ich grube dzieci.

F E L I E T O N

KANAPOWCÓW
POKOLENIE
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Plan zakupów w głowie, 
wieczór z teleturniejem 

i weekend przy grze 
planszowej... z wnukiem. 

Ta przyjemnie brzmiąca 
lista może okazać się 

skuteczną receptą 
na poprawę pamięci 

i koncentracji. 

DOSKONAŁA
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sać się na zajęcia w ramach Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku lub – organizowa-
ne coraz częściej przez lokalne władze 
lub stowarzyszenia – zajęcia eduka-
cyjne dla seniorów. Na naukę nigdy 
nie jest za późno! Okazuje się bowiem, 
że każda zapamiętana informacja wy-
twarza w mózgu nowe połączenie ner-
wowe. A liczba tych nowych „dróg” 
przekłada się na umiejętność i szybkość 
przyswajania kolejnych danych.

CZAS NA KONCENTRACJĘ
Ważną rolę w codziennym życiu od-
grywa umiejętność koncentracji. 
To, jak długo jesteśmy w stanie skupić 
się na jednym przedmiocie lub czyn-
ności, wpływa bezpośrednio na nasze 
codzienne funkcjonowanie – na ulicy, 
w sklepie czy podczas spotkania z ro-
dziną lub znajomymi. Prócz prostych 
ćwiczeń, polegających np. na literowa-
niu trudnych słów lub przeliczaniu ce-
ny za opakowanie produktu na koszt 

rywki, zawsze możemy zarejestrować 
się na jednym z bezpłatnych serwisów 
z grami towarzyskimi (np. kurnik.pl), 
umożliwiających internetową rywali-
zację w scrabble, rebusy czy karcianego 
tysiąca. Samotne wieczory warto spę-
dzić zaś z ambitnym teleturniejem (np. 
„Jeden z dziesięciu”).

ARTYSTA W KAŻDYM Z NAS
Trzecim filarem dobrej pamięci jest 
umiejętność kreatywnego myślenia. 
To, czy potrafimy twórczo wpływać 
na przestrzeń wokół nas, nie ogra-
nicza się do wymiaru estetycznego. 
Własnoręcznie zaprojektowany i wy-
konany wazon (np. w modnej techni-
ce wyklejania – decoupage’u) pozwoli 
nam na zasłużony relaks. A wypo-
częty umysł działa sprawniej niż ten 
przeciążony czarnymi myślami i nad-
miernymi troskami. Dobrym ćwicze-
niem może być wymyślanie alterna-
tywnych zakończeń do ulubionych 
filmów lub książek oraz tworzenie 
własnych lub choćby lekko zmienio-
nych wersji opowieści na dobranoc dla 
najmłodszych członków rodziny. 

Mówi się, że starość 
ma swoje prawa. Wśród 
nich, prócz pojawiają-
cych się tu i ówdzie ko-
lejnych zmarszczek 

i słabszej niż dawniej kondycji fizycz-
nej, wymienia się pogorszenie pamięci 
i koncentracji. Jednak to, ile lat ma nasz 
umysł, wcale nie musi zależeć od me-
tryki. Kluczową rolę odgrywa styl życia 
– dieta i ćwiczenia... mózgu.

NIE ZAWSZE CHOROBA
Przyczyn słabnięcia pamięci w póź-
nym wieku może być wiele. Do naj-
częstszych zaliczane są: stres, depresja, 
niedobory witamin, skutki uboczne 
przyjmowanych leków i intelektual-
ne rozleniwienie. I choć zawsze trze-
ba sprawdzić u lekarza, czy problemy 
z pamięcią nie są związane z kiełkują-
cą chorobą (np. alzheimera), warto za-
wczasu samemu zadbać o to, by nasz 
mózg pozostał tak sprawny jak solidny 
szwajcarski zegarek.

SIŁOWNIA DLA MÓZGU
Stres nie sprzyja zapamiętywaniu. Ćwi-
czenia pamięci warto więc połączyć 
z ulubionym hobby. W ramach trenin-
gu można zapamiętywać dodatkowe in-
formacje na interesujący nas temat. 
Miłośnicy ryb – o nowych gatunkach, 
obszarach ich występowania i podsta-
wowych składnikach diety. Zapaleni 
ogrodnicy – łacińskie nazwy ulubio-
nych roślin i dostępne na rynku od-
miany. Fani majsterkowania – wymia-
ry naprawianego przedmiotu, jego wagę 
i np. numery seryjne. Można też zapi-

za kilogram, warto spróbować także 
popularnych gier towarzyskich i plan-
szowych. Na rynku dostępnych jest 
wiele niezbyt skomplikowanych tytu-
łów, w które można zagrać np. z wnu-
kami. Jednym z nich jest azjatycka 
„Jenga” (koszt ok. 50 złotych), która po-
lega na ostrożnym wyciąganiu drew-
nianych klocków ułożonych w wieżę, 
lub „Pędzące żółwie” (ok. 60 złotych) 
– planszowy wyścig po liście sałaty. 
Gdy brak chętnych do wspólnej roz-

KINGA POPIOŁEK

CUKIER KRZEPI
To, co ląduje na naszym talerzu, w znacz-
nym stopniu wpływa na umysł. Paliwa 
dla mózgu to tlen i glukoza. Zamiast jed-
nak objadać się słodyczami, warto się-
gnąć po potrawy zawierające węglowo-
dany złożone. Wolniej się trawią, dzięki 
czemu dostarczają organizmowi równo-
mierną, rozłożoną w czasie dawkę ener-

gii. Te wyjątkowe cukry znaleźć można 
m.in. w fasoli, soczewicy, kaszach i ziem-
niakach. W utrzymaniu dobrej kondy-
cji mózgu pomoże również równowa-
ga witamin z grupy B (tuńczyk), lecytyny 
(orzeszki ziemne), nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych, kwasu linolowego 
i fosforu (ryby) oraz potasu (pomidory).
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M E D Y C Y N A  N A T U R A L N A 

MALINOWE 
ZDROWIE

ZUZ ANNA BĄK

Zdrowotną moc mają 
nie tylko czerwone 
owoce, lecz także 
liście malin. 
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są bogatym źródłem witaminy C oraz 
minerałów (np. potasu, magnezu, że-
laza) i kwasu foliowego. Nie bez powo-
du owoce te nazywane są naturalną 
aspiryną. Bowiem poza licznymi cen-
nymi składnikami zawierają także sa-
licylany, które działają podobnie do te-
go popularnego leku. To dlatego sok 
malinowy jest polecany przy przezię-
bieniu – rozgrzewa, zwalcza gorączkę 
czy ból gardła.

Zdrowotną moc mają jednak nie tyl-
ko czerwone owoce, lecz także liście. 
Tym z kolei przypisuje się właściwości 
przeciwzapalne i antybakteryjne. Dlate-
go napar przygotowany z liści podaje się 
m.in., aby złagodzić bóle miesiączkowe 
czy dolegliwości układu moczowego.

Cenne wartości malin i ich zielonych 
pędów wykorzystuje się w niektórych le-
kach. Na przykład sok z owoców często 
jest składnikiem syropów podawanych 
w czasie przeziębienia, a suszone dodaje 
się do rozgrzewających herbat. Natomiast 
liście możemy znaleźć w składzie moczo-
pędnych i żółciopędnych naparów.  

DOMOWE PRZETWORY
Maliny to delikatne owoce, które wy-
magają specjalnego traktowania.
● Zbierajmy je do dużego płaskiego 
naczynia, aby nie układać zbyt wie-

lu warstw – ławo ulegają zgnieceniu 
i puszczają sok.
● Zrywajmy tylko, gdy jest sucho 
– mokre maliny szybko pleśnieją, a jak 
wiadomo, pleśń, a raczej produkty jej 
przemiany materii (mikotoksyny), 
są trujące dla organizmu. Dlatego każ-
dy owoc z najmniejszym nawet „futrza-
stym” nalotem należy wyrzucić.
● Liście można zrywać przez całą wio-
snę i lato. Wybierajmy tylko te zdrowe, 
czyli bez plam.
● Owoce i liście należy suszyć w cie-
płym miejscu, ale nie bezpośrednio 
w słońcu, aby nie utraciły swoich wła-
ściwości odżywczych.

NIE DLA KAŻDEGO
Nawet będąc na diecie, możemy jeść ma-
liny bez zbędnych ograniczeń – 100 gra-
mów świeżego owocu to zaledwie 28 ka-
lorii. Owoce mogą jednak wywoływać 
reakcje alergiczne, dlatego podając 
je po raz pierwszy dzieciom, zacznijmy 
od jednej lub kilku sztuk i obserwujmy 
reakcję organizmu. Ostrożność powinny 
zachować także osoby z dną moczową 
i niewydolnością nerek.

UPIĘKSZANIE CIAŁA
Ekstrakty z malin wykorzystywane 
są także w kosmetyce. Wpływają na po-
prawę cery, jej nawilżenie, złagodze-
nie podrażnień i ujędrnienie. Wycią-
gi z kwiatów, owoców i liści stosuje się 
najczęściej do pielęgnacji skóry nor-
malnej i przetłuszczającej się oraz trą-
dzikowej. Naturalną maseczkę mali-
nową możemy bardzo łatwo wykonać 
samodzielnie w domu. Wystarczy roz-
gnieść garść malin, nałożyć na twarz 
i dekolt, odczekać około 30 minut, a na-
stępnie zmyć letnią wodą. 

Maliny nie należą do ka-
pryśnych roślin. Nie 
urosną jedynie na bar-
dzo suchych i pod-
mokłych terenach. 

Ich uprawa w przydomowym ogród-
ku również nie wymaga specjalnych 
zabiegów. Sadzimy je późną jesienią 
lub wczesną wiosną. Podlewamy, na-
wozimy kompostem, okrywamy ko-
rzenie przed mrozami, a już dwa lata 
później cieszymy się pięknymi owoca-
mi. Po zbiorach musimy jednak pamię-
tać, aby kilka centymetrów nad zie-
mią obciąć pędy, które owocowały, aby 
za rok (odmiana jesienna) lub dwa (let-
nia) znów zostały obsypane malina-
mi. Świeżymi owocami, w zależności 
od odmiany krzewu, możemy cieszyć 
się już od lipca aż do pierwszych przy-
mrozków. Za to w późniejszych miesią-
cach warto sięgnąć po nie w przetwo-
rzonej postaci – soku, dżemu, naparu.

CENNE WARTOŚCI
Maliny od wieków znane są z leczni-
czych właściwości. Zawierają witami-
ny B1, B2, B6, B9, ale przede wszystkim 

Kochają je mali i duzi. Te jędrne, 
słodkie i pachnące owoce doskonale 
smakują pod każdą postacią.  
Poza walorami kulinarnymi 
dietetycy i zielarze chwalą 
ich cenne właściwości zdrowotne.

SKŁADNIKI: 1 kg malin, 1 szklanka 
cukru, sok z 1/2 cytryny, opcjonal-
nie ziarenka z 1 laski wanilii

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
Wszystkie składniki umieścić 
w garnku. Gotować przez około 
trzy godziny na małym ogniu bez 
przykrywki, żeby odparować 
nadmiar wody. Często mieszać, 
żeby zapobiec przypaleniu. 
Przynajmniej połowę dżemu 
przetrzeć przez sito, aby pozbyć się 
pestek. Wyparzyć słoiki i przelać 
do nich gorący dżem prosto 
z garnka. Zakręcić i odstawić.

DŻEM MALINOWY NA KAŻDĄ PORĘ ROKU
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Nieważne czy mamy lat 
trzy, 23, czy 43 – z róż-
ną częstotliwością i róż-
nym nasileniem – wszy-
scy czegoś się boimy. Nie 

ma w tym nic złego, bo strach to uczucie 
pierwotne, które chroni nas przed nie-
racjonalnym działaniem. Jednak zbyt 
nasilony bywa destrukcyjny i dlatego 
szczególną uwagę powinniśmy zwró-
cić na oswajanie lęku u dzieci. Pamię-
tajmy, że niepokój u malca to naturalny 
etap rozwoju. Pojawia się w trzech okre-
sach – w wieku 2,5 oraz 6 i 10 lat. Wów-
czas ma charakter przemijający, po pro-
stu jeden zastępuje inny. Warto jedynie 
wiedzieć, z czego wynika, oraz próbo-
wać rozróżnić strach wobec realnego za-
grożenia od lęku, np. przed wyimagino-
wanym niebezpieczeństwem. 

ŚWIAT JEST DUŻY, A JA MAŁY
Pierwszy lęk noworodka związany jest 
z brakiem świadomości, gdzie kończy 
się „ja”, a zaczyna się „świat”. Jeśli ma-
luch płacze i jest rozdrażniony, to nie-
koniecznie musi dziać się z nim coś 
złego. Może po prostu potrzebować czu-
łości. Wiadomo, że w objęciach ma-
my jest najbezpieczniej, dlatego dziec-
ko często uspokaja się, gdy weźmiemy 
je na ręce. Powinniśmy zwracać szcze-
gólną uwagę na podtrzymywanie jego 
główki, bo jeśli tego nie robimy, dziec-
ko odbiera to jako spadanie i jest zanie-
pokojone. Przytulanie i poczucie bez-
pieczeństwa od pierwszych chwil życia 
jest bardzo ważne. Inaczej u malucha 

mogą utrwalić się stany lękowe, które 
później przerodzą się w bojaźliwość wo-
bec zewnętrznego świata.

GDZIE JEST MOJA MAMA?
Od pierwszego roku życia poczucie utra-
ty bezpieczeństwa związane jest z rozłą-
ką z mamą. Dziecko zaczyna rozpaczli-
wie płakać, kiedy chcemy wyjść z domu 
lub mieć chwilę tylko dla siebie. Czasem 
odbieramy to jako szantaż, ale co czuje 
maluch? Ogromny strach, bo początko-
wo postrzega siebie i mamę jako jedność. 
Kiedy ją widzi, słyszy i czuje jej dotyk, 
ma poczucie ochrony. Kiedy rodzic na-
gle znika, zaczyna się rozpacz, bo dziec-
ko myśli, ze zostało opuszczone. Prze-
cież nie zna jeszcze pojęcia czasu i nie 
rozumie, że nasza nieobecność jest chwi-
lowa. Co wtedy robić? Stopniowo przy-
zwyczajać do takich sytuacji. Jeśli wy-
chodzimy do drugiego pokoju, to nadal 
mówmy coś do niego, niech słyszy głos, 
mimo że znikamy mu z pola widzenia. 
Nie zostawiajmy go od razu na zbyt dłu-
go, tylko stopniowo wydłużajmy czas 
naszej nieobecności. Jeśli to zaniedba-
my, to w przyszłości maluszek może oba-
wiać się porzucenia i nie czuć się pewnie 
w kontaktach z innymi.

PRZERAŻAJĄCE CHROBOTANIE
Kiedy nie widzimy racjonalnego za-
grożenia, a dziecko płacze, myślimy, 
że ma zły dzień albo próbuje na nas 
coś wymusić. Tymczasem rzeczywi-
ście może się czegoś bać. Bardzo często 
lęk budzą dziwne dźwięki. Może to być 
pracujący w kuchni mikser, odgłos od-
kurzacza, wiercenie dziury w ścianie 
przez sąsiada, szczekanie psa, szum wia-
tru czy zgrzyt hamulców samochodo-
wych za oknem. Znaczenie ma tutaj za-
równo hałas, jak i nagłe pojawianie się 
przedmiotów i towarzyszące ich pra-
cy zaskakujące dźwięki. Maluch dopie-
ro poznaje otaczającą go rzeczywistość. 
Jeśli nie rozumie, skąd pochodzi odgłos, 
czuje się zaniepokojony. Bywa, że zasko-
czony nieprzyjemnym hałasem podczas 
wykonywania jakiejś czynności, utożsa-
mia te dwie sytuacje i potem boi się nie 
tylko dźwięku, lecz także na przykład 
wchodzenia do przedpokoju czy przesu-
wania krzesła. Aby temu zaradzić, mo-
żemy pokazywać, jak działają różne 
urządzenia lub wziąć dziecko na ręce 
i pokazać źródło „dziwnego” odgłosu.

CIOCIA NIE JEST FAJNA
Typowym lękiem dziecięcym jest oba-
wa przed obcymi osobami. Kiedy do po-

mieszczenia wchodzi ciocia – nieważ-
ne czy prawdziwa, czy nasza koleżanka 
– i przystępuje do powitalnych rytu-
ałów całowania i przytulania, może-
my być pewni, że w 9 przypadkach 
na 10 skończy się to płaczem malucha. 
I nie ma znaczenia, że ciocia jest miła, 
ładna i uśmiechnięta, ani to, że jej in-
tencje są jak najbardziej przyjacielskie. 
To naturalne. Dziecko przechodzi róż-
ne fazy rozwoju, dorasta, zmienia się. 
Raz jest odważne, potem wstydliwe. 
Niepokoić może fakt, kiedy ta postawa 
nie ulega zmianie. W trzecim i czwar-

tym roku życia dzieci są nieufne wo-
bec obcych, boją się potworów i ciem-
ności, bo rozwija się ich wyobraźnia, 
która podsyca lęki. Stąd choćby pro-
blem z zasypianiem i koszmary senne, 
co skutkuje zmęczeniem w ciągu dnia. 
Co wówczas robić? Czytać bajki, w któ-
rych pokonujemy lub oswajamy potwo-
ry, zostawiać zapaloną lampkę na sto-
liku nocnym, a przede wszystkim nie 
zostawiać malucha na długi czas same-
go. Ważne, by go przytulić, uspokoić 
i okazać zrozumienie dla jego obaw. 

POMOC SPECJALISTY
Kiedy malec drży, wycofuje się, bled-
nie albo czerwieni, pojawiają się u niego 
duszności, ból brzucha czy przyspieszo-
ne bicie serca, to możemy przypuszczać, 
że czegoś się boi. Jeśli ta reakcja zwią-
zana jest ze strachem, wystarczy usu-
nąć jego źródło – wyłączyć mikser, mi-
nąć szybko jadący samochód. Ale jeśli 
dziecko reaguje lękowo, wówczas zagro-
żenie tkwi w jego głowie, jest subiektyw-
ne i ma różne przyczyny. Dlatego, jeśli 
te sytuacje powtarzają się, są ewidentnie 
nieadekwatne do bodźca, który je wy-
wołał, to warto zgłosić się do dziecięcego 
psychologa. Pomoże on pokonać lęk, któ-
ry przestaje mieć charakter rozwojowy, 
a staje się dla malca destrukcyjny. 

Konsultacja: Anna Chrzanowska 
– psycholog, ze specjalizacją z psy-
chologii klinicznej dziecka

D Z I E C K O

MAGDALENA 
POMYK AŁ A

Z naturalnymi etapami rozwoju 
dziecka do czwartego roku 
życia wiążą się różne lęki. 
Do najczęstszych zaliczamy:
✔ lęk separacyjny, czyli przed 
rozstaniem z matką i utratą opieki;
✔ związany z dużymi rzeczami 
i głośnymi dźwiękami, czyli nagłym 
pojawianiem się przedmiotów czy 
osób i zaskakujących odgłosów; 
✔ strach przed ciemnością, czyli 
przed samotnością i porzuceniem;  
✔ przed obcymi osobami, rodzaj 
lęku separacyjnego.

TE LĘKI SĄ TYPOWE!
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Wydaje nam się, że skoro 
malec ma sucho, jest 

najedzony, odpowiednio 
ubrany, a do tego otoczony 

miłością, to w jego 
świecie nie ma miejsca 

na niepokój. A jednak. 

DUŻY 
STRACH 
MAŁEGO 
DZIECKA Dziecko przechodzi 

różne fazy rozwoju, 
dorasta, zmienia się. 
Raz jest odważne, 
potem wstydliwe. 
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WIELKIEJ 
WAGI

Często rodzicom wydaje 
się, że zabranianie jedzenia 
słodyczy to okradanie 
ze szczęśliwego 
dzieciństwa, a pociecha 
i tak wyrośnie z krągłości. 
Tymczasem otyłe dziecko 
to chore dziecko.

ków odżywczych, a nie poszukiwanie 
szybkiego zaspokajacza głodu i spełnia-
nie zachcianek smakowych. 

PROGRAMOWANIE ŻYWIENIOWE
W rozwoju każdego człowieka istnieją 
tzw. okresy krytyczne, które dają możli-
wość odpowiedniego kształtowania me-
tabolizmu. Najważniejszy z nich to dzie-
więć miesięcy w łonie mamy i pierwsze 
trzy lata życia. Organizm jest wówczas 
najbardziej wrażliwy na nadmiary i nie-
dobory składników odżywczych. Jeśli 
w tym czasie zaczniemy karmić dziec-
ko według określonych zasad – prawidło-

Nadwaga, biegunki, za-
parcia i próchnica zę-
bów to najczęstsze 
współczesne proble-
my zdrowotne wyni-

kające z niewłaściwego żywienia naj-
młodszych. Przyszłość przekarmianego 
malucha rysuje się jeszcze gorzej – ry-
zyko cukrzycy, chorób sercowo-na-
czyniowych, osteoporozy, zaburzonej 
płodności. Powiedzmy jasno: główną 
przyczyną tych problemów mogą być 
niedopatrzenia dorosłych. Często zapo-
minamy, że żywienie to dostarczanie 
organizmowi wartościowych składni-

szość maluchów je więcej niż siedem po-
siłków dziennie, czyli za dużo! Orga-
nizm człowieka instynktownie dąży 
do życia, a dziecko, jedząc mniej, nie za-
głodzi się. Jeśli nie jest chore, osłabio-
ne, nie ma alergii, dokarmianie go po-
za przewidzianymi porami posiłków nie 
jest konieczne. Od pierwszych lat życia 
przestrzegajmy więc godzin jedzenia. 
Maluch odstawiony od piersi powinien 
jeść pięć razy dziennie – śniadanie, dru-
gie śniadanie, obiad, podwieczorek, ko-
lację, w odstępach nie dłuższych niż 
cztery godziny. Pamiętajmy, że żołądek 
zbudowany jest z tkanki, która się roz-
rasta. U malucha ma małą pojemność, 
więc podając zbyt dużą ilość jedzenia, 
rozciągamy go, powodując, że w przy-
szłości będzie potrzebował coraz więcej 
pokarmu, by zostać wypełniony. 

D Z I E C K O

SPRAWA
(to nie czas na odchudzanie!). Fast fo-
odów i przetworzonej żywności należy 
się wystrzegać, alkohol – całkowicie od-
stawić. W codziennym jadłospisie nie 
powinno zabraknąć chudego mięsa, ryb, 
zdrowych tłuszczy roślinnych, pełno-
ziarnistego pieczywa i nabiału.

Po narodzinach malucha – o ile 
to możliwe – przez pierwszych sześć 
miesięcy warto karmić wyłącznie 
piersią. Kobiece mleko jest bogate 
we wszystkie potrzebne dziecku skład-
niki odżywcze, lekkostrawne i łatwo 
przyswajalne przez układ pokarmowy, 
a jednocześnie chroniące młody orga-
nizm przed infekcjami. Pierwsze sta-
łe posiłki, wprowadzane po 6. miesią-
cu życia, powinny być odpowiednio 
skomponowane – zawierać dostosowane 
do wieku dziecka ilości białka, tłuszczy, 
witamin i składników mineralnych, 
zwłaszcza żelaza i wapnia. Należy wpro-
wadzać takie składniki jak: kasze, mię-
so (w tym ryby), jaja, owoce, warzywa, 
pieczywo. Aktualna opinia alergologów 
jest taka, że opóźnianie podawania pro-
duktów potencjalnie alergizujących nie 
minimalizuje ewentualnego ryzyka wy-
stąpienia uczulenia u dziecka. 

JAK NIE UTUCZYĆ?
Mamy tendencję do przekarmiania na-
szych pociech. Od pierwszych lat po-
dajemy im jedzenie za często i w zbyt 
obfitych porcjach. Okazuje się, że więk-

wo ukształtujemy nawyki żywieniowe 
i ograniczymy ryzyko późniejszej nad-
wagi. Krótko mówiąc: będziemy mieli 
wpływ na przyszłe zdrowie dziecka.

 
PIERWSZE TRZY LATA
Aby proces programowania żywienio-
wego przyniósł odpowiednie efekty, mu-
si mieć dobry początek. Duży wpływ 
na kondycję niemowlaka po narodzi-
nach ma to, co (i jak) je przyszła ma-
ma. Ogólna zasada brzmi: dieta kobiety 
w ciąży musi być zróżnicowana i zbi-
lansowana. Nie może być przeładowa-
na kaloriami, ale i nie restrykcyjna 

DLACZEGO MOJE 
DZIECKO JE ZA DUŻO?
● Bo je… za mało i jest głodne.

● Bo się nudzi. 

● Bo jest złe, smutne, sfrustrowa-
ne, a te niemiłe uczucia mijają, gdy 
się naje. 

● Bo jego system odczuwania głodu 
i sytości nie działa prawidłowo. 

● Bo zażywa leki, których objawem 
ubocznym jest zwiększony apetyt.

MAŁGORZ ATA 
ŻEBROWSK A

JAK MĄDRZE ODCHUDZIĆ DZIECKO, JEŚLI JUŻ 
MA PROBLEMY Z NADMIERNYMI KILOGRAMAMI?
● Stopniowo wyeliminujmy z diety 
biały cukier (i wszelkie produkty, które 
go zawierają). Zróbmy wspólnie z dziec-
kiem listę słodkości „pośrednich” – ani 
tych z ogromną zawartością cukru, ani 
tych całkowicie go pozbawionych. Do-
mowe ciastka owsiane z dodatkiem 
miodu, lody z przecierów owocowych, 
smoothie z owoców z pokruszonym lo-
dem, nutella z kaszy jaglanej i kakao 
pomogą przetrwać odzwyczajanie się 
od białego cukru. Z listy zakupów wy-
kreślmy jogurty, deserki smakowe i so-
ki owocowe, które do swojego składu 
mają dodawany cukier lub równie zły 
syrop glukozowo-fruktozowy.

● Pamiętajmy, że na to, co i jak je na-
sze dziecko, wpływ mają także je-
go rówieśnicy. Dziecko, który chce być 
akceptowane i lubiane przez kolegów, 
musi uczestniczyć w klasowych wyj-
ściach do popularnych restauracji fa-
stfoodowych. Zjedzenie hamburgera 

raz lub dwa razy w miesiącu nie naraża 
go na dramatyczną utratę zdrowia. Pod 
warunkiem że inne posiłki bogate będą 
w nabiał, mięso, owoce i warzywa.

● Ruch jest tak samo ważny jak je-
dzenie. Codzienna aktywność fizyczna 
(min. 60 minut dziennie), zabawa, sport 
– spalają nadmiar kalorii, korzystnie 
wpływają na sprawność fizyczną  
i intelektualną. 

● Nie kupujmy produktów z dużą ilo-
ścią tłuszczu – parówek, mięsa mielo-
nego oraz tych wysoko przetworzonych 
– paluszków rybnych, nuggetsów, ser-
ków topionych. Nie zabielajmy zup śmie-
taną (lepiej dodajmy chudego mleka).

● Dajmy dobry przykład. Małe dzieci 
w naturalny sposób jedzą to, co dorośli. 
Jeśli w domu na stole będą gościły ry-
by, warzywa, drób, pełnoziarniste pie-
czywo, odtłuszczony nabiał – dziecko 
też zacznie je jeść. 
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D Z I E C K O

NA INDEKSIE 
ZAKAZANYM 

W DZIECIĘCYM MENU
● Parówki, mielonki, kupne pasz-
tety. Zawierają niewiele czystego 
mięsa, a więc mało pełnowartościo-
wego białka. Są za to pełne konser-
wantów i wzmacniaczy smaku.

● Soki. Mają zwykle zbyt dużo cu-
kru, syropu glukozowo-fruktozowe-
go lub słodzików. Zawierają sztucz-
ne aromaty.

● Batony i wafelki. Mają nawet  
40 proc. najbardziej szkodliwych 
tłuszczów utwardzonych, zbyt dużo 
cukru i znaczne ilości mąki pszennej. 
Są niezwykle tuczące.

● Hamburgery, frytki, chipsy. 
To „bomby kaloryczne” z dużą ilo-
ścią tłuszczy i węglowodanów. Jest 
w nich też sporo soli, która źle działa 
na nerki i cały układ moczowy, oraz 
sodu, który przyczynia się do rozwo-
ju nadciśnienia tętniczego. Szczegól-
nie niekorzystny wpływ na zdrowie 
mają potrawy smażone we fryturze 
– mieszaninie tłuszczów jadalnych 
(w tym m.in. łoju wołowego) o dużej 
odporności na wysoką temperatu-
rę. Im starsza jest frytura, tym więcej 
zawiera kwasów tłuszczowych trans, 
które podnoszą poziom „złego” cho-
lesterolu (LDL) i jednocześnie obni-
żają „dobry” (HDL). Przyczyniają się 
więc do rozwoju miażdżycy oraz cho-
rób serca i układu krążenia.

parć i zaburzeń łaknienia. Uwierzmy, 
że dziecko nie tęskni za słodkim sma-
kiem, dopóki go nie zna. Oczywiście, 
nie ma powodu, byśmy nie dali mu po-
smakować czekolady czy tortu. Chodzi 
o to, że te smakołyki nie powinny po-
jawiać się na każde zawołanie albo sta-
nowić karty przetargowej w kłótniach 
czy też nagrody za dobre zachowanie. 
Zwróćmy uwagę, że słodycze to nie tyl-
ko ciastka, czekoladki i cukierki. To też 
owocowe musy, kakaowe napoje mlecz-
ne, owocowe jogurty, serki, musli, płat-
ki kukurydziane, pszenne bułki, soki 
i napoje owocowe.

DWIE STRONY MEDALU
Głód to stan, w którym organizm uci-
skiem w żołądku, „burczeniem” w je-
litach, osłabieniem i bólem głowy, sy-
gnalizuje, że brakuje mu składników 
pokarmowych. Apetyt – to z kolei ocho-

ta na ulubiony produkt, która może się po-
jawić nawet wtedy, gdy żołądek jest wy-
pełniony. Im dziecko starsze, tym częściej 
ulega pokusie apetytu, a nie potrzebie za-
spokojenia głodu i wymusza na nas, by-
śmy spełniali jego zachcianki smakowe. 

Aby nie dopuścić do nadwagi dora-
stającego potomka, ważne jest odpowied-
nie rozłożenie pięciu posiłków. A co zro-
bić, jeśli dziecko podjada pomiędzy nimi 
albo sięga po niezdrowe przekąski? Po-
wstrzymać, zakazać, kontrolować? To złe 
rozwiązanie, bo wywoła większy bunt. 
Specjaliści zalecają, abyśmy pozwolili star-
szym dzieciom na pewne ilości „niezdro-
wej żywności”, pod warunkiem że ich co-
dzienna dieta jest zdrowa i zbilansowana. 
Ważne, by zachować równowagę. 

Konsultacja: Katarzyna Bukol-
-Krawczyk, lek. med. specjalista 
medycyny rodzinnej i dietetyk, 
Centrum Medyczne ENEL-MED

Błędem rodziców jest też dosypywa-
nie większej liczby miarek mleka mody-
fikowanego czy kaszki, z przekonaniem, 
że pokarm będzie bardziej „treściwy”, 
a dzięki temu dziecko zdrowsze. Niestety, 
więcej nie znaczy lepiej. Zagęszczanie po-
siłków albo zwiększanie ich objętości po-
woduje wzrost kaloryczności, prowadząc 
do powstania ryzyka otyłości.

NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
Od pierwszych miesięcy życia ogranicz-
my sól i cukier, a najlepiej w ogóle wy-
eliminujmy je z diety. Dziecięce posiłki 
doprawiamy, bo naszym dorosłym kub-
kom smakowym wydają się zbyt mdłe 
i obawiamy się, że nie będą malucho-
wi smakowały. Tymczasem specjaliści 
przestrzegają, że oba białe składniki 
utrudniają prawidłowe działanie ukła-
du pokarmowego, a także przyczynia-
ją się do rozwoju próchnicy zębów, za-

Nie podawajmy 
dzieciom 
dosładzanych 
soków. Owoce mają 
wystarczającą 
ilość naturalnie 
występujących 
cukrów. 



3938

P O L E C A J Ą

 –
 r

e
k

o
m

e
n

d
o

w
a

n
a

 c
e

n
a

 d
e

ta
li

c
z

n
a

 P
r

o
d

u
c

e
n

ta
 w

 w
y

b
r

a
n

y
c

h
 A

p
te

k
a

c
h

; 
 –

 ś
r

e
d

n
ia

 c
e

n
a

 r
y

n
k

o
w

a

T A N I E  L E K I w w w.tanielek imagaz y n.pl

P S Y C H O L O G I A

Kiedy ktoś z naszych bliskich do-
wiaduje się o ciężkiej chorobie, 
np. nowotworowej, chcielibyśmy ja-
koś mu pomóc. Co możemy zrobić?
To naturalne, że jesteśmy w gotowości, 
by pomagać. Kiedy bliska osoba ma za-
palenie płuc – idziemy do apteki, wy-
kupujemy niezbędne leki. Troszczymy 
się, by zjadła ciepły, pożywny posi-
łek. Pomoc przychodzi nam wtedy z ła-
twością. W sytuacji choroby nowotwo-
rowej sprawy zwykle się komplikują. 
Najczęściej odczuwamy szok, niedowie-
rzanie lub przerażenie, a w konse-
kwencji może się pojawić milczenie, 
unikanie tematu raka lub poklepywa-
nie chorego po ramieniu z przekazem: 
„Będzie dobrze”.

Czy takie pocieszanie ma sens?
Na pewno nie ma go mówienie, 
że „Wszystko się dobrze ułoży”, bo te-
go przecież nie wiemy. To mogą być sło-
wa bez pokrycia. Dlatego osoba chora 
będzie się do nich odnosiła z niechęcią 
lub dystansem.

To na co postawić?
Warto być szczerym. Oczywiście moż-
na powiedzieć: „Bardzo mi zależy, byś 
wyzdrowiał, ufam, że wszystko potoczy 
się pomyślnie”. Jest to już inny komu-

nikat. Ważne jest, aby słowa, które wy-
powiadamy, współbrzmiały z naszymi 
uczuciami. W sytuacji gdy towarzyszy 
nam niepewność, niepokój i brak wiedzy 
– warto to po prostu nazwać, mówiąc 
np. „Sytuacja twojej choroby jest dla 
mnie trudna, nie mam pojęcia, jak mogę 
ci pomóc – gubię się. Powiedz mi, co mo-
gę dla ciebie zrobić.”

Na forach internetowych poświęco-
nych chorowaniu łatwo trafić na in-
formację, że samo bycie z kimś, po-
święcenie swojego czasu ma wielkie 
znaczenie. Czy tak jest rzeczywiście? 
Co zrobić, by móc ten czas wykorzy-
stać jak najlepiej?
Towarzyszenie choremu jest bardzo 
istotne. Bycie obok, bycie w gotowości 
do pomocy, by np. zrobić herbatę, za-
wieźć dzieci do szkoły, przygotować lek-
ki posiłek – to bezcenne. Wszystko za-
leży od stanu i sił chorego. W pewnych 
sytuacjach możliwe będą wspólne spa-
cery, rozmowy o zwyczajnych sprawach 
– tych sprzed choroby, w innych – mil-
cząca obecność pełna bólu emocjonalne-
go. Taka bywa rzeczywistość. Nie wybie-
limy jej. Ale skuteczna pomoc to taka, 
w której wspierający dba też o siebie. Ko-
niecznie musimy znaleźć czas na regene-
rację naszych akumulatorów.

Czy to tylko nie podkopuje sił oso-
by, która walczy z chorobą?
Oczywiście komunikat typu „Mam do-
syć twojej choroby, dłużej nie dam ra-
dy” jest przekazem, który wywołał-
by najprawdopodobniej w chorym 
poczucie winy lub postawił go w obo-
wiązku wsparcia wspierającego. Jed-
nak w swojej dotychczasowej pracy nie 
spotkałam się z takim przypadkiem. 
Przychodzą do mnie bliscy, którzy roz-
paczliwie poszukują czegoś, co jeszcze 
można zrobić. Odnoszę wtedy wraże-
nie, że w swej niezłomności będą szu-
kać, dopóki nie sięgną po przysłowio-
wą gwiazdkę z nieba. Wtedy pytam, 
czy rozmawiali z chorym, czego on 
potrzebuje. Zalega cisza i odpowiedź 
brzmi: „No, nie”.

No właśnie, czasem chcielibyśmy 
dawać wsparcie, ale wydaje się, 
że nie umiemy. Czy to w porządku, 
że znalezienie się w tej sytuacji wy-
daje się takie trudne? 
Tak, to bardzo w porządku! Bo nasze 
poczucie bezsilności jest prawdziwe. 
We wsparciu wcale nie chodzi o to, że-
byśmy wszystko wiedzieli, co mamy 
robić i znali antidotum na wszelkie 
troski w sytuacji choroby nowotworo-
wej. Chodzi o szczere chęci, gotowość 
niesienia pomocy mimo braku kon-
kretnego planu działania. 

Ale czy bycie szczerym, mówienie 
w takiej sytuacji także o swoich 
obawach, o trudnych emocjach, ja-
kie nas ogarniają, to dobry pomysł? 

Bycie w gotowości 
do pomocy, 
by np. zrobić 
herbatę, zawieźć 
dzieci do szkoły, 
przygotować lekki 
posiłek – to bezcenne.   

Czy każdemu z chorujących przyda-
łoby się wsparcie psychologa? 
To na pewno bardzo ważna i potrzeb-
na część leczenia. Oczywiście było-
by ideałem, gdyby każdy chorujący 
mógł z niego skorzystać. Psychoonkolo-
gia jest jednak stosunkowo młodą dzie-
dziną medycyny, a zawód psychologa 
wciąż kojarzy się z profesją lekarza psy-
chiatry. Wiele osób stereotypowo my-
śli, że psycholog i psychiatra zajmują się 
„wariatami”, ludźmi z „chorą głową”. 
Tymczasem pacjenci, którzy wiedzą, 
że psychoonkolog to specjalista, który 

pomoże im zrozumieć, co się z nimi ak-
tualnie dzieje, jakie trudne emocje wła-
śnie przeżywają i że jest to w sytuacji 
kryzysu zdrowia absolutnie naturalne 
– chętniej korzystają z takiego wspar-
cia. Podczas spotkań z psychologiem do-
świadczają nie tylko ulgi emocjonalnej, 
ale także odnajdują nowe sposoby radze-
nia sobie w tej trudnej sytuacji życio-
wej. Nabierają odwagi, by stawić czoła 
wyzwaniu, jakie niesie ze sobą choroba 
nowotworowa i jej leczenie. 

Mówi się, że nie można przeżyć 
za kogoś jego choroby, ale czasem 
gdy jesteśmy bardzo blisko, zdaje 
się, że czujemy ciężar trudnych emo-
cji towarzyszących chorowaniu. Czy 
jest jakiś moment, w którym war-
to bliskiej osobie zaproponować sko-
rzystanie z pomocy specjalisty?
Uważam, że każdy moment jest dobry, 
jeśli tylko widzimy, że cierpienie emo-
cjonalne bliskiej osoby zaczyna ją przy-
tłaczać – powoduje załamanie, wyco-
fanie z życia, ogólną rezygnację lub 
nadmierną złość, wrogość czy agresję. 
Warto tylko pamiętać, że nawet naj-
szczersza chęć niesienia pomocy mo-
że spotkać się z odmową jej przyjęcia 
przez chorego. Ma takie prawo, a my 
musimy jego decyzję uszanować. 

GDY 
KTOŚ BLISKI  

MA RAKA
O obecności osoby, która zmniejsza 
poczucie osamotnienia i izolacji oraz 
daje oparcie borykającym się z ciężkimi 
problemami zdrowotnymi, opowiada 
Katarzyna Borowicz, psycholog 
i psychoonkolog. 
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Jest takie miejsce w Polsce, które doskonale łączy 
niedostępne uroki gór z łagodnym krajobrazem nizin. 

KINGA BIERNACKA

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
TAJEMNICE

P O D R Ó Ż E

DĄB BARTEK  

To najstarsze drzewo w Polsce liczy około 700 lat, 

mierzy 30 metrów, a obwód jego pnia przy ziemi 

wynosi 13,4 metrów. Obok Wielkiego Bartka rośnie 

Mały Bartek, dąb zasadzony w 1966 roku z okazji 

1000-lecia Chrztu Polski.

ŁYSA GÓRA Z wysokiego na 594,3 metra szczytu rozciąga się malownicza panorama regionu świętokrzyskiego.

Góry Świętokrzyskie 
to przestrzeń, gdzie nie-
bo łączy się z ziemią tro-
chę niżej niż zazwyczaj. 
Choć w jeden weekend 

trudno obejrzeć je całe, to wystarczy, 
aby zakochać się tak bardzo, by wracać 
tu w każdym wolnym czasie. Wbrew 
pierwszemu wrażeniu region ten mo-
że stanowić nie lada atrakcję również 
dla tych, którzy nie lubią za bardzo od-
dalać się od cywilizacji. Świętokrzyskie 
miasta kryją w sobie prawdziwe bogac-
twa, które zafascynują nie tylko miło-
śników historii, lecz także amatorów 
aktywnego wypoczynku. W Góry Świę-
tokrzyskie można wybrać się już w pią-
tek, aby po całym tygodniu pracy móc 
blisko natury cieszyć się wieczorną ci-
szą. To zagwarantują nam lokalne go-
spodarstwa agroturystyczne położone 
u podnóża Łysej Góry, skąd rano, wy-

poczęci, możemy wyruszyć na podbój 
najciekawszych lokalnych atrakcji.

SKARBY REGIONU
Jadąc od strony Nowej Słupi, dojeżdża-
my do wsi Huta Szklana. Tu zostawiamy 
samochód na parkingu i pieszo udaje-
my się do położonego na szczycie opac-
twa Benedyktynów. Naszą wycieczkę 
rozpoczynamy bowiem od miejsca, któ-
re wielu uznaje za duchowe serce Gór 
Świętokrzyskich – Łysej Góry i usytu-
owanego na nim sanktuarium Święte-
go Krzyża. Po drodze mijamy pochodzą-
cy z VIII wieku kamienny wał kultowy. 
W samym opactwie, prócz znajdujące-
go się tu relikwiarza z fragmentami 
drzewa krzyża Chrystusa, warto odwie-
dzić również kryptę. Prawdopodobnie 
spoczywa w niej zmumifikowany ksią-
żę Jeremi Wiśniowiecki, uwieczniony 
przez Sienkiewicza w „Ogniem i mie-

czem” jako postrach kozackiego chłop-
stwa. Po powrocie na parking kierujemy 
się w stronę Bodzentyna. Po zwiedzeniu 
XV-wiecznego kościoła warto rozejrzeć 
się za pozostałością kamiennego ogro-
dzenia świątyni. Rozpoczynająca się 
przy nim ścieżka doprowadzi nas do ru-
in zamku biskupów krakowskich. Choć 
z monumentalnej niegdyś budowli po-
zostało dziś tylko jedno skrzydło, nadal 
robi olbrzymie wrażenie. Wieść głosi, 
że zamkowe podziemia były tak duże, 
że sięgały pod sam bodzentyński rynek. 

Dalej droga prowadzi nas do jed-
nego z największych miast w okoli-
cy – Starachowic. W pierwszej kolejno-
ści udajemy się do Muzeum Przyrody 
i Techniki. Prócz tropów prehisto-
rycznych zwierząt znajdują się w nim 
również nowsze eksponaty, np. XIX-
-wieczny wielki piec hutniczy. Ozdo-
bą miasta jest XVII-wieczna świątynia 
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pod wezwaniem Św. Trójcy. Kierując 
się na Skarżysko-Kamienną, trafiamy 
do Wąchocka. W miasteczku znajduje 
się doskonale zachowane XIII-wieczne 
opactwo cysterskie. W jego murach usy-
tuowane jest również muzeum powsta-
nia styczniowego i II wojny światowej. 
W Wąchocku znajdziemy także sporo 
śladów aktywnej na tych terenach par-
tyzantki Armii Krajowej. Wieść głosi, 
że psujące miastu reputację dowcipy 
są formą odwetu władz PRL za niepo-
korność miejscowej ludności. 

POMNIKI HISTORII
Następnego dnia wyruszamy na spa-
cer po Skarżysku-Kamiennej. Warto 
rozejrzeć się tu za piekarnią i nabyć 
charakterystyczne dla województwa 

świętokrzyskiego szczodroki – chrupią-
ce na wierzchu, ale w środku miękkie 
i wilgotne słodkie rogaliki posypane 
makiem. W samym mieście godne obej-
rzenia jest przede wszystkim Muzeum 
Orła Białego, w którym mieszczą się 
eksponaty związane z historią wojska 
polskiego do 1939 r. Ze Skarżyska kieru-
jemy się do Masłowa. 

Po drodze mijamy Suchedniów. Prze-
jeżdżając przez to miasteczko, można 
przyjrzeć się charakterystycznym dla 
niego drewnianym willom wypoczyn-
kowym. Z drogi przynajmniej na chwilę 
warto zboczyć, aby zatrzymać się w Za-
gnańsku, gdzie znajduje się legendarny 
dąb Bartek. W samym Masłowie udaje-
my się na nieduże lokalne lotnisko. Tam 
z samochodu można przesiąść się na pa-

ralotnię i za stosunkowo niewielką opła-
tą obejrzeć okolicę z lotu ptaka. 

Następny cel to stolica regionu 
– Kielce. Zwiedzanie ułatwiają oznacze-
nia czerwonego szlaku miejskiego. Żela-
znym punktem każdej wycieczki jest Pa-
łac Biskupów Krakowskich. Mieści się 
w nim bogato wyposażone Muzeum Na-
rodowe w Kielcach. Na uwagę zasługuje 
również Muzeum Zabawkarstwa, które 
posiada ponad sześć tysięcy ekspona-
tów z całej Europy. Amatorzy mocnych 
wrażeń mogą wybrać się do położonego 
na skraju miasta Toru Kielce. Przy odro-
binie szczęścia trafią na jedną z wielu 
odbywających się tu imprez sportowych.

GWÓŹDŹ PROGRAMU
Ostatnim punktem na mapie podró-
ży są Chęciny. Po drodze mijamy zjazd 
na chyba najbardziej znaną polską ja-
skinię – Raj. Jeśli chcemy ją zwiedzić, 
to zwłaszcza w szczycie sezonu powin-
niśmy zadbać o wcześniejszą rezerwa-
cję. W Chęcinach kierujemy się na wzgó-
rze zamkowe. Wysoką basztę zamku 
– stołp – widać już z daleka. Na połu-
dniowo-wschodnim zboczu wzgórza 
przed oczyma turystów skrywa się rów-
nież XVII-wieczny kirkut. Jest on jed-
nak dość zaniedbany i odnalezienie 
go nie jest łatwe. Jeśli tylko czas po-
zwoli, warto także odwiedzić Park Et-
nograficzny w miejscowości Tokarnia 
tuż obok Chęcina. 

Różnorodne bogactwo Gór Świę-
tokrzyskich, jakiego można zakoszto-
wać w ciągu dwudniowego intensyw-
nego zwiedzania, tylko zaostrza apetyt 
na więcej. Warto więc wrócić w to miej-
sce. Może tym razem na dłużej? 

CHĘCINY Najpopularniejszy i najbardziej rozpoznawalny zabytek 
Gór Świętokrzyskich. Po dwuletnim remoncie, na po-czątku 2015 roku został znów otwarty dla turystów.

SZYDŁÓW 
Miasto otoczył murami w połowie XIV w. król  

Kazimierz Wielki. Ich długość wynosiła 1080 metrów, 

a grubość dochodziła do 1,8 metra. Powstała w ten 

sposób obronna warownia o powierzchni 6,5 hektara.

P O D R Ó Ż E

DLA CAŁEJ RODZINY
Rejon Gór Świętokrzyskich to nie tylko 
owiane tajemnicą zamki, rezerwaty i po-
mniki natury. Z myślą o najmłodszych 
turystach i ich rodzicach powstały także 
współczesne atrakcje. 

Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno 
– to duży kompleks rozrywkowy, w któ-
rym na odwiedzających czekają m.in. 
park linowy, wypożyczalnia quadów 
i buggy, eurobungee, aquazorbing, kino 
6D, a wkrótce otwarty zostanie także lu-
napark. Latem największą atrakcją jest 
jednak aleja miniatur z najsłynniejszy-
mi budowlami i cudami natury z całego 
świata wykonanymi w skali 1:25. Wyjąt-
kiem jest watykańska Bazylika Świętego 
Piotra, która jako jedyna w Europie zbu-
dowana została w skali 1:13. Zimą działa 
tu także stok narciarski. 

Kompleks Turystyczny w Bałtowie – to kil-
kuhektarowy park, w którym znajduje się 
ponad sto modeli rzeczywistych rozmiarów 
dinozaurów, jak również zwierzyniec, które-
go mieszkańcami są m.in. żubry, wielbłądy, 
lamy, jelenie, jaki i strusie. Na odwiedzają-
cych czeka także park rozrywki, spływ tra-
twą, a zimą również stok narciarski. 

Baseny Mineralne Solec-Zdrój – kom-
pleks uzdrowiskowy, w którym skorzy-
stać można z basenu z wodą solankowo-
-siarczkową oraz zabiegów leczniczych 
i rehabilitacyjnych. 

Ciuchcia Expres Ponidzie – zabytkowa ko-
lejka wąskotorowa, która kursuje na tra-
sie między Jędrzejowem a Pińczowem. 
W skład pociągu wchodzi zabytkowy paro-
wóz oraz trzy najpotężniejsze lokomotywy 
spalinowe i wagony retro.
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PRZEPISY  KUL INARNE

Pierogi z burakami
SKŁADNIKI NA CIASTO:  

● 280 g mąki pszennej ● 1/4 łyżeczki soli 
● 250 ml gorącej wody ● 30 g masła

SKŁADNIKI NA NADZIENIE: 
● 1 burak cukrowy ● 2 kwaśne jabłka 

● 2 garście suszonych śliwek  
● sól, cynamon 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
 Przesiać mąkę, dodać sól, masło 

roztopić w wodzie i stopniowo dolewać 
do mąki, przez cały czas mieszając. 
Wyrobić ciasto, cienko rozwałkować 

(ok. 3 mm grubości). Buraki ugotować 
i zetrzeć na drobnej tarce, jabłka rów-
nież zetrzeć i podsmażyć z dodatkiem 
cynamonu. Śliwki namoczyć i drobno 

posiekać. Wymieszać składniki na farsz 
z dodatkiem 2 łyżek mąki i odrobiny 
soli. Nakładać mieszankę na ciasto 

i formować pierogi. Ugotować w oso-
lonej wodzie. Opcjonalnie można także 

zrumienić na patelni. 

Pokrzywianka
SKŁADNIKI:  
● 1 l bulionu warzywnego
●  2 garści pokrzyw (młode liście 

z wierzchołka łodygi)
● 1 cebula 
● 3 ziemniaki 
● 1/2 szklanki śmietany
● 2 kromki chleba żytniego
● masło 
●  sól i pieprz, gałka muszkatołowa

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
Posiekać cebulę w piórka i zeszklić 
na maśle. Pokrzywy rozdrobnić 
i również podsmażyć. Dodać bulion 
i pokrojone w kostkę ziemniaki, 
przyprawić. W tym czasie kromki 
chleba rozdrobnić i podsmażyć 
na patelni, aby stały się chrupiące.  
Zmiksować zupę na krem, nałożyć 
na talerz, dodać kleks śmietany 
i kawałki pieczywa. 

LETNIE PRZYSMAKI
Piesze wędrówki w ciepłych promieniach słońca oraz świeże górskie powietrze 
zaostrzają apetyt. Polecamy lekkie i pożywne dania z wakacyjną nutą. 
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PRZEPISY  KUL INARNE

Sernik z jeżynami
SKŁADNIKI NA DŻEM:   
●  250 g jeżyn
● 3 łyżeczki wody
● 2 łyżki cukru pudru
● kilka kropel soku z cytryny
● kilka liści mięty
SKŁADNIKI NA MASĘ SEROWĄ:   
● 500 g twarogu 

● 1 szklanka cukru pudru 

● 2 jajka 

● 3 opakowania herbatników 
● 3/4 szklanki śmietany kremówki 
● 1/2 kostki masła

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
W garnku zagotować jeżyny z dodatkiem 
wody, 2 łyżek cukru i kilku kropel soku 
z cytryny, aż do uzyskania konsystencji 
dżemu. Herbatniki pokruszyć i wymieszać 
z rozpuszczonym masłem. Ułożyć w kilku 
małych foremkach. Śmietanę, szklankę cukru 
i jajka umieścić w misce, dodać zmielony 
twaróg i całość zmiksować na gładką masę. 
Nałożyć do foremek na warstwie herbatników 
i piec w 180 °C przez 30 minut. Po wyjęciu 
i ostudzeniu ułożyć na wierzchu jeżynowy 
dżem i ozdobić listkami mięty. 

Owocowe 
naleśniki

SKŁADNIKI:  
● 1 szklanka mąki pszennej 

● 1 szklanka chudego mleka 
● 2/3 szklanki wody 

● szczypta soli 
● 2 jajka 

● olej do smażenia 
● 200 g twarogu 

● 1/4 szklanki cukru pudru  
● 2 szklanki ulubionych 

owoców sezonowych

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
Do miski wsypać mąkę i sól, 

2 łyżki cukru, wlać mleko, 
wodę, jajka i wymieszać 

na gładką masę. Smażyć 
na patelni z dodatkiem kilku 

kropel oleju. Przygotować 
dwie miski z nadzieniem. 

W jednej wymieszać twaróg 
z cukrem, a w drugiej 

owoce. Gotowego naleśnika 
posmarować serkiem, 

następnie przykryć warstwą 
owoców i zawinąć. 
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W A R T O  P R Z E C Z Y T A Ć

Tytuł 

ALEKSANDRA GUMOWSKA

SEKS, BETEL I CZARY...
Książka nawiązuje do słynnego „Życia seksualnego dzikich w północno-zachod-
niej Melanezji” autorstwa Bronisława Malinowskiego. Autorka dociera do niewiel-
kiej wyspy Trobrianda, położonej nieopodal Papui i Nowej Gwinei i postanawia zba-
dać, co zmieniło się prawie sto lat po wizycie Malinowskiego. Żyje wśród rdzennych 
mieszkańców, mieszka z nimi w chacie z liści, uczestniczy w najważniejszych dla tej 
społeczności ceremoniach, rozmawia z tubylcami o ich życiu seksualnym i magicz-
nym. Efektem jest książka reporterska o niepowtarzalnym uroku, która pochła-
nia czytelnika bez reszty. Nie bez powodu zwyciężyła w plebiscycie na Podróżniczą 
Książkę Roku 2014 ogłoszonym przez National Geographic Polska. 

Wydawnictwo: Znak  

W akacje to czas bliskich 
i dalekich wyjazdów, od-
poczynku, ale jednocze-

śnie poznawania nowych kultur, ludzi 
i historii. O ile Bułgaria, Francja, Wło-
chy czy Hiszpania to kraje, które znaj-
dują się w zasięgu naszych możliwości, 

o tyle miejsca tak odległe jak Iran czy 
Korea są dla większości z nas trudno 
dostępne. Istnieją jednak ludzie, któ-
rzy dotarli do fascynujących zakątków 
świata, poznali je, a następnie z pasją 
opisali swoje przygody i obserwacje. 
Zapraszamy do lektury!

PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ
Przenieśmy się w najdalsze zakątki świata.

BEATA PAWLIKOWSKA

BLONDYNKA 
NA BALI
Jedna z wielu samotnych wy-
praw Beaty Pawlikowskiej, któ-
ra tym razem zawitała do In-
donezji. Miesiąc podróżowała 
przez wulkany, plaże, pola ryżo-
we i tropikalne lasy. Miała okazję 
odwiedzić tajemnicze świątynie 
i spotkać się z szamanem Ketu-
tem. Szczegółowe opisy i towa-
rzyszące autorce odczucia po-
zwalają czytelnikowi przenieść 
się do tego egzotycznego kraju.  

Wydawnictwo: G+J  

WOJCIECH CEJROWSKI

WYSPA NA PRERII
Podróżnik znany z opisywa-
nia dzikich i egzotycznych Indii, 
Amazonii i Afryki, postanowił 
przybliżyć czytelnikom Połu-
dnie Stanów Zjednoczonych. 
Kowboje, kurz, nagłe wichury, 
palące słońce i niebezpieczne 
zwierzęta opisane w charak-
terystyczny dla Cejrowskiego 
sposób, wprowadzają w świat 
rodem ze współczesnych we-
sternów. Witamy na amazoń-
skiej prerii.

Wydawnictwo: Zysk i S-ka 

ARTUR ORZECH

WIZA DO IRANU
Iran widziany oczami Artura 
Orzecha jest krajem barwnym, 
a jednocześnie nie tak zamknię-
tym, jak może się wydawać. Au-
tor opowiada o kobietach, które 
choć skrępowane zasadami oby-
czajowymi, potrafią umiejętnie 
pokazać swoje piękno. Zapra-
sza do kuchni, która uwodzi pro-
stotą, a zarazem wykwintnością. 
Oprowadza po miejscach, gdzie 
wciąż można zobaczyć ślady po-
tęgi prastarego świata.

Wydawnictwo: Wielka Litera 

SUKI KIM

POZDROWIENIA 
Z KOREI
Autorka pojechała do stolicy Ko-
rei Północnej, aby uczyć angiel-
skiego dzieci wysoko postawio-
nych dygnitarzy partyjnych. Żyjąc 
w absurdalnym świecie komu-
nistycznego terroru, miała oka-
zję poznać mentalność młodych 
Koreańczyków i ich sposób ro-
zumienia świata, wykrzywiony 
przez propagandę państwową. 
Sama również musiała dostoso-
wać się do panujących zasad.

Wydawnictwo: Znak  
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Zapraszamy do zabawy z popularną krzyżówką typu Jolka. Pod diagramem podane 
są określenia. Trudność polega na tym, że trzeba odgadnąć położenie wpisywanych 
haseł. Wytęż umysł i baw się dobrze!

K R Z Y Ż Ó W K A

R O D Z I C L G O S P O S I A

B A H I E N A Y I T

J A S K R A C P S Y C H O Z A
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• ktoś nieuważny, roztargniony • oddział w szpitalu, leczy nerki • oddziałowa w szpitalu
• odosobnienie chorego zakaźnie lub nosiciela zarazków choroby zakaźnej • dziwaczka z wiersza
Brzechwy • nagłe, gwałtowne przesilenie się choroby • do otulania zimą szyi • legowisko,
prymitywne łóżko • dłuższy poemat epicki opiewający dzieje bohaterów narodowych • choroba
psychiczna z urojeniami • dokumenty na biurku sędziego, notariusza • konspiracyjny przydomek,
przezwisko • choroba oczu spowodowana nadciśnieniem śródgałkowym • paliwo do samochodu
• zespół cech psychicznych, właściwych danemu człowiekowi • chichoczący padlinożerca w cętki
• soczysty owoc południowy z pióropuszem liści • kolorowa narzuta na łóżku • bóle reumatyczne w
okolicy lędźwiowej • placówka o mniejszej randze niż ambasada • higroskopijna, używana na
opatrunki • pieniądze na poczet przyszłej wypłaty • Dorota, czołowa polska pięcioboistka • osoba
chora na cukrzycę • spotkanie zakochanej pary • gwałtowne uderzenie wroga • szybki taniec lub
wieczko do słoika • skrzeplina będąca też przyczyną zawału serca • frykas, smakołyk, niebo w
gębie • lęk przed czymś, bojaźń • bezwartościowy utwór literacki • choroba oczu, zaćma • kulka z
mięsa gotowanego, w sosie • sproszkowany tytoń do niuchania • antyczne naczynie do
przechowywania wina i oliwy • służąca, pomoc domowa • terapia, kuracja • mama w trójce
klasowej • dziesięć lat czekała na powrót Odyseusza • polecenie do wykonania w wojsku

JOLKA
W diagramie ujawniono wszystkie litery K i Y. Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.




