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WIELKANOC
Idzie wiosna, czujecie? Czas zmian 
i powrotu do życia. Nieprzypadkowo 
jest to nasz temat numeru. Przeczytaj-
cie historie osób, którym dane było 
doświadczyć bardzo trudnych sytuacji. 
Ale przeżyły, wygrały. Po takiej lektu-
rze łatwiej uwierzyć, że drzemie w nas 
potężna siła, z której istnienia często 
nie zdajemy sobie sprawy. Stare chiń-
skie przysłowie mówi: „Ten, kto twier-
dzi, że coś jest niemożliwe, nie powi-
nien przeszkadzać osobie, która właśnie 
to robi”. Obyśmy byli tą drugą. 

Wiosna to również większa niż zwy-
kle chęć na odchudzanie. W naszym 
artykule znajdziecie odpowiedź na pyta-
nie, jak zrobić to naprawdę skutecznie. 
Polecam! Sugeruję jednak, by zająć się 
tym dopiero po Wielkiej Nocy. Wtedy 
nie trzeba już będzie walczyć z pokusą 
bogato zastawionego stołu. 

A z okazji Świąt życzę Wam, by były 
pełne pozytywnej energii, odwagi 
do dokonywania dobrych zmian i wiary, 
że są one naprawdę możliwe. 
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MAGDA ROZMARYNOWSKA

L
ubimy obiecywać sobie różne 
rzeczy. Ba! Podejmujemy nawet 
jakieś poważne postanowienia. 
Niestety, zazwyczaj okazuje się, 
że nic z tego nie wychodzi, a naj-

trudniejsze wyzwania pojawiają się w naj-
mniej spodziewanym momencie.

CHLEB I TSUNAMI
Anna często wraca myślami do chwili, gdy 
stanęła oko w oko z przeznaczeniem. – Przy-
pomina mi o tym blizna na prawej ręce. Kie-
dy na nią patrzę, powtarzam sobie, że musi 
być powód, dla którego przeżyłam – mówi. 

Wie, że otrzymała w prezencie drugie 
życie. W tym pierwszym studiowała za gra-
nicą, a potem dostała wymarzoną pracę 
w marketingu. Zimowe wakacje postano-
wiła spędzić w Tajlandii. W grudniu 2004 

roku wyjechała tam ze swoim chłopa-
kiem Tomkiem. – Rano byliśmy 
na plaży, przeglądaliśmy przewod-
nik po Bangkoku. Nagle usłyszałam 
krzyk, ktoś pokazywał ręką 
na ocean – wspomina. – Szła 
na nas ściana wody. To wyglą-
dało jak film. Wiedziałam, 
że nie mam wpływu na to, 
co się wydarzy, stałam więc 
i patrzyłam. Fala uderzyła 
i przykryła mnie. Wszędzie był 
muł. To trwało sekundy. Zasta-
nawiałam się, czy złamię krę-
gosłup i zostanę kaleką, czy 
umrę od razu. 

Uderzyła w drzewo, złapała 
się pnia, ale woda porwała ją dalej. 
Przy drugim drzewie miała więcej 
szczęścia. Fala odpłynęła, a ona wylądo-
wała w gęstym mule.

Po powrocie do domu nic już nie było 
takie jak dawniej. Czuła, że chce robić coś 
innego niż dotąd. Odkryła, że jest odważna 
i nie boi się nowych wyzwań. Dziś prowa-
dzi własną firmę. Propaguje zdrowy styl 
życia, organizuje warsztaty gotowania i pie-
czenia chleba. – Jego zapach kojarzy mi się 
z bezpieczeństwem – tłumaczy. – Moja bab-
cie świetnie gotowała, była kucharką na wese-
lach. Pewnie patrzy na mnie z góry i uśmie-
cha się, bo poszłam w jej ślady. I pomyśleć, 
że potrzebne było tsunami, żebym mogła 
odnaleźć siebie – mówi. 

Tomek wyzdrowiał, żyje swoim życiem. 
Okazało się, że tamte dramatyczne przeży-
cia nie umocniły ich związku. Ale to już 
zupełnie inna historia. 

CZAS – NAJWIĘKSZY LUKSUS 
O Piotrze, 35-letnim właścicielu firmy budow-
lanej, mówiono, że jest człowiekiem sukce-
su. Zarządzania uczył się na studiach, choć 
jeszcze nie wiedział, że przyjdzie mu sko-

czyć na głęboką wodę. Miał nie-
spełna 25 lat, gdy na zawał ser-

ca zmarł jego ojciec, szef 
prywatnego przedsiębior-
stwa. Z dnia na dzień Piotr 
musiał przejąć jego obo-
wiązki, dokończyć budo-

wę, dogadać się ze wspólni-
kiem. Dał sobie radę. Śmiał 

się, że to był jego chrzest bojowy. 
Potem już często mówił o pracy jak o woj-
nie. Na pytanie „Co słychać?”, odpowiadał 
żartem: „Wszystko normalnie. Krew, pot 

i łzy”. Wygrywał kolejne przetargi, 
zdobywał kontrakty. Z komórką 

przy uchu, laptopem na kolanach, 
zawsze w pędzie. Mówiono o nim 
„robokop”. Nigdy nie odpusz-
czał. Gdy stresów przybywało, 
wieczorami sięgał po szklanecz-

kę whisky. A rano zrywał się 
o piątej i biegł do firmy. 

Żył jak w transie. Mał-
żeństwo z Olą też wydarzy-

ło się jakby mimocho-
dem, bo najważniejsza 

była praca. – Wybu-
dowaliśmy wielki 
dom, częściowo na 
kredyt. Z garażami, 
przed którymi stały 

dwa nowe samo-
chody, w ogrodzie 
biegały dwa labra-
dory. Tyle że nie 

zdarzyło się, bym 
poszedł z nimi na 
spacer, a do domu 
wracałem tylko 
po to, by się prze-

spać – wspomina.

ZMIANY SĄ JAK PODRÓŻ 
W NIEZNANE, DLATEGO 
WOLIMY ICH UNIKAĆ. 
CZASEM JEDNAK 
POTRZEBA SILNEGO 
WSTRZĄSU, BY ZACZĄĆ 
WSZYSTKO OD NOWA.
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za zakrętem
Życie ⏋Pewnie babcia 

patrzy na mnie 
z góry i uśmiecha się. 
I pomyśleć, że potrzebne 
było tsunami, żebym 
mogła odnaleźć siebie.

Szukała wzrokiem Tomka. Dostrzegła 
go sto metrów od plaży, w lesie. Też jej szu-
kał, nawoływał. Gdy ją zobaczył, osunął się 
na ziemię. Miał rozległą ranę od brzucha 
przez całe udo, mocno krwawił. – Zobaczy-
łam w nim śmierć – wspomina Anna. – Ktoś 
rzucił nam ręcznik, wszystko lepiło się 

od błota. Zaczęłam płakać. Tomek tracił 
siły, wiedziałam, że muszę go ratować. 
„Znajdź pomoc”, szeptał. Wokół biegali 
zdezorientowani ludzie. Ktoś miał telefon 
i dowiedział się, że to było trzęsienie ziemi 
połączone z tsunami i w ciągu godziny spo-
dziewane są kolejne uderzenia.

– Dla nas zabrzmiało to jak wyrok. 
Tomek złapał mnie za rękę i powiedział 
„Nigdzie już nie biegnij. Zostań”. Odpo-
wiedziałam, że się nie poddam. 

Ludzie uciekali w głąb lądu, a ona czu-
ła, że ratunkiem jest ocean. Wróciła 
po Tomka. – Chce mi się spać – mamro-
tał. Krzycząc, prosiła, by mówił cokolwiek, 
byleby nie zasypiał. Wciągnęła go na kajak 
i wypłynęła. Przedzierała się przez reszt-
ki łódek, ludzkich ciał, śmieci. Tworzyły 
barykadę grubości metra. – Pomyślałam, 
że jeśli zaraz pojawi się druga fala, zginie-
my. Odpychałam się od wszystkiego, żeby 
tylko płynąć dalej. W pewnym momencie 
zobaczyłam granicę między wzburzoną 
mętną wodą a tą czystą, klarowną. 

Pół kilometra od brzegu czekały moto-
rówki. Jedna z nich zabrała ich na stały 
ląd. Potem długo jechali ciężarówką, 
aż dotarli do szpitala. Tomek od razu zna-
lazł się na stole operacyjnym. Anna sie-

działa w poczekalni i patrzyła w telewi-
zor. W wiadomościach pokazywano, co się 
wydarzyło. Nie mogła w to uwierzyć. Fala 
tsunami uderzała jeszcze kilka razy, szpi-
tal zapełniał się ofiarami. Nie spała przez 
trzy doby, pomagała ludziom w poszuki-
waniu bliskich. Sprawdzała listę zmar-
łych, szukała żywych. Tomka czekała 
kolejna operacja w Polsce, zorganizowa-
ła więc jego przelot do kraju. – Kiedy prze-
kazałam go lekarzom i zostałam sama, 
rozpłakałam się – wspomina.

⏋Najtrudniejsze 
życiowe wyzwania 

pojawiają się 
zazwyczaj w najmniej 
spodziewanym 
momencie.
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Trzy lata temu nagle poczuł się bardzo 
zmęczony. Na nic nie miał siły. Zaczęły się 
wizyty u lekarzy, badania. Dość prędko oka-
zało się, że to rak wątroby. Lekarz, profesor, 
powiedział: „Nie będę owijał w bawełnę. 
W tym stanie zostało panu niewiele życia. 
Sugerowałbym przeszczep”. 

Diagnoza była dla Piotra szokiem. Nie 
miał pojęcia, że jest z nim aż tak źle, 
bo przecież nic go nie bolało. Obdzwaniał 
kliniki, sprawdzał statystyki zabiegów. 
W końcu, po licznych konsultacjach, zde-
cydował się na transplantację. 

Sprawy potoczyły się błyskawicznie. W nocy 
obudził go telefon ze szpitala – znalazł się 
odpowiedni dawca. Miał wrażenie, że śni, 
bo rzeczywistość wymknęła się spod kon-
troli. Przygotowywał się do zabiegu jak 
do podróży, z której mógł już nie wrócić. 
– Pamiętam moment zasypiania na stole 
operacyjnym – wspomina. – Poczułem, 
że bardzo chcę żyć. A potem zapadłem 
się w ciemność. Słyszałem jakieś nawo-
ływania, ktoś mnie klepał po twarzy. 
Z trudem otworzyłem oczy. „Żyje, 
żyje!” – wołały pielęgniarki. „Miał 
pan szczęście, myśleliśmy, że to 
koniec” – powiedział lekarz. Oka-
zało się, że w trakcie operacji wystą-
piły poważne powikłania, śmierć 
była blisko. – Po przeszczepie dłu-
go czułem się źle. Mijały tygo-
dnie, a mnie wciąż coś 
dolegało. Walczyłem 
też z depresją. 

W tym czasie firmę przejął wspólnik, 
który mnie oszukał. Żonę to przerosło, 
odeszła. Zresztą, nie dziwię się jej, bo od 
dawna byliśmy sobie obcy. Ze szpitala ode-
brała mnie mama.

Piotr obiecał sobie, że odtąd będzie żył 
inaczej. Wynajął mieszkanie, za to uwol-
nił się od kredytu. Nie ma już samochodu 
ani nawet telewizora. 

Codziennie chodzi na długie spacery. 
– Odkryłem, że największym luksusem jest 
wolny czas. Pamiętam, co powiedział mi 
jeden z lekarzy: „Wątroba nie lubi przymu-
su”. Zarabiam na życie, doradzając innym 
firmom. Pracuję, kiedy chcę i gdzie chcę.

Przed rokiem poznał instruktorkę jogi, 
od niej nauczył się medytacji. Razem wybra-
li się do Indii. – Znalazłem się w wielkiej świą-
tyni, było akurat jakieś święto. Wokół gło-
śna muzyka, tłumy pielgrzymów, upał. 
Usiadłem w cieniu na schodach i na 
chwilę przysnąłem. Gdy się ock-
nąłem, poczułem radość 
i wdzięczność. Tak 
jakbym dostał 

jakieś błogosławieństwo – wspomina z uśmie-
chem. Wkrótce zostanie ojcem. I to pełno-
etatowym, bo to on będzie na co dzień zaj-
mował się dzieckiem. – Kiedyś nie mógłbym 
sobie tego wyobrazić, a teraz nie mogę się 
doczekać.

TRZEBA IŚĆ DALEJ
Alina Markiewicz, dziennikarka, podróż-
niczka i pasjonatka gór, przyznaje, że o jej 
życiu zdecydowało spotkanie z Jerzym 
Kukuczką. Jako 12-latka namówiła mistrza 
na wywiad do szkolnej gazetki – mieszka-

za zakrętem
Życie

Był marzec 2008 roku, zimno, nieprzy-
jemnie. Wracała z pracy samochodem, 
do domu było jeszcze 60 km. Zadzwoni-
ła więc do sąsiada i poprosiła, żeby roz-
palił w kominku. Rozpalił i wyszedł. 
Okazało się, że przewód kominowy był 
nieszczelny i wybuchł pożar.

– Kiedy spalił się dom, zostałam w jed-
nej kurtce, a jedyną rzeczą, która ocalała 
z pożogi, była książka księdza Jana Twar-
dowskiego „Trzeba iść dalej, czyli spacer 
biedronki”. Stała się dla mnie przesłaniem 
na dalsze życie, bo jak inaczej odczytać fakt, 

że spaliło się wszystko oprócz kartek? Spło-
nął nie tylko budynek, ale cenne pamiąt-
ki, zdjęcia i wszystkie przedmioty, do któ-
rych byłam przywiązana, które miały swoją 
historię – wspomina.

Stojąc na zgliszczach salonu bez ścian 
i sufitu, powtarzała „To jest moje miejsce, 
ja tu wrócę”. Nikt nie wierzył w te deklara-
cje, ale faktycznie tak się stało. Najpierw 
z pomocą przyjaciół wyniosła dwie tony 
zwęglonych sprzętów, drewna i gruzu. Potem 

dokonywała cudów, by otrzymać rekom-
pensatę z towarzystwa ubezpiecze-

niowego i pożyczkę na odbudowę. 
Następnie przez dwa lata razem 

z fachowcami nosiła deski, przy-
bijała gwoździe, kupowała 
nowe wyposażenie. 

Odbudowa trwała trzy 
lata. Przyjaciele, którzy jej 
wtedy nie opuścili, często 
odwiedzają dom. Alina, 
z pomocą mamy i babci, 
stworzyła w nim przytulny 
pensjonat. Cechy szczegól-

ne tego miejsca to spokój 
i dobra energia. Właścicielka 

kiedy tylko może, spędza wie-
czory z gośćmi. Poza tym zało-

żyła firmę producencką, realizuje 
reportaże i filmy dokumentalne 

– jeden z nich poświęciła Jerzemu 
Kukuczce. Stare życie poszło z dymem, 

zaczęło się nowe. – Tak więc mając 
u boku rodzinę i przyjaciół, 

kontynuuję spacer bie-
dronki – mówi. 

⏋Obiecał sobie, 
że będzie żył 

inaczej. Wynajął 
mieszkanie, ale za to 
uwolnił się od kredytu. 
Nie ma samochodu ani 
nawet telewizora. 

⏋Pamiętam moment 
zasypiania na stole 

operacyjnym. Poczułem, 
że bardzo chcę żyć. 
A potem zapadłem się 
w ciemność. 

li na tym samym osiedlu w Katowicach Ligo-
cie. Gdy miała 19 lat, w Himalaje zabrał 
ją sam Andrzej Zawada, prekursor polskie-
go himalaizmu. Bardzo odchorowała tam-
tą wyprawę, ale już wkrótce znalazła się 
na kolejnej – tym razem na Alaskę. Tam 
właśnie spotkała znanego himalaistę, swo-
ją wielką miłość. Łączyła ich pasja, przyja-
ciele i dom w Podlesicach w Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej. Gdy rozstali się 
po 11 latach wspólnego życia, została w nim 
sama. Wydawało się, że nic gorszego nie 
może jej spotkać, ale stało się inaczej. 

⏋Kiedy spalił się dom, 
zostałam w jednej 

kurtce, a jedyną rzeczą, 
która ocalała z pożogi, 
była książka. Stała się 
dla mnie przesłaniem.
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� �Ma 55 lat, urodził się 
w Brzegu Dolnym. 
Jest absolwentem 
wrocławskiej PWST. 
Przed kamerą 
zadebiutował 
rolą w serialu 
„Czterdziestolatek 
– 20 lat później”. 
Potem zagrał w wielu 
filmach – m.in. 
„Kilerze” i „Dniu 
świra”. Popularność 
i sympatię widzów 
przyniosły mu 
znakomite kreacje 
w serialach 
„Miodowe lata”, 
„Ranczo”, „Ludzie 
Chudego”. Jest 
mężem Katarzyny 
Żak. Mają dwie 
córki – Aleksandrę 
i Zuzannę. 

AKTOR, KTÓRY 
MÓGŁBY JUŻ TYLKO 
ODCINAĆ KUPONY 
OD POPULARNOŚCI, 
ALE WOLI ROBIĆ 
COŚ INNEGO. 
REŻYSERUJE, CZEKA 
NA NOWE WYZWANIA 
ZAWODOWE, PROWADZI 
DZIAŁALNOŚĆ 
CHARYTATYWNĄ. 
CZASEM MARZY 
O UPRAWIANIU OGRODU.

rozmawiała: 
AGNIESZKA ŚWIĘCICKA

Zawsze
wygrywałem rolami

CEZARY ŻAK
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Czy kobiety to słaba płeć?
W życiu takich nie spotykałem. Od kiedy 
pamiętam, wokół mnie były zawsze mocne 
panie. Może dlatego ja się takich kobiet boję 
i ich unikam. Pierwszą była babcia, która 
wiele przeszła w swoim życiu – znalazła się 
na Syberii, tam urodziła jedno z czwórki 
dzieci. Była silną i zaradną kobietą, niezwy-
kle wierzącą, stąd pewnie moja tak mocna 
wiara. Wszystko, co „mocne” przejęła od 
babci moja mama. Miałem też szczęście albo 
nieszczęście do takich kobiet, przed który-
mi czułem dość duży respekt.

Ten respekt przekładał się na pana 
wybory i decyzje?
Chyba nie. Panuję nad własnym życiem, 
karierą, rodziną. Może podświadomie 
czerpałem od tych silnych kobiet jakieś 
inspiracje, postawy życiowe. Uważam się 
jednak za człowieka dość trzeźwo stąpa-
jącego po ziemi, znającego swoją wartość, 
ale także swoje ułomności. 

Siła babci i mamy ukształtowała pana 
charakter?
Tak. Obserwując je, wiedziałem, że jeżeli 
sam nie zdecyduję o swoich losach, nikt 
do mnie ręki nie wyciągnie. Stąd zawodo-
wa decyzja w połowie lat 90. o przeniesie-
niu się z Wrocławia do Warszawy. Wiedzia-
łem, że jeśli zostanę tam jeszcze kilka lat, 
nie uda mi się wyjechać. Mieliśmy dwójkę 
małych dzieci. Przeprowadzka do miasta, 
w którym nas nikt nie znał, i rzucenie się 
na głęboką wodę, wymagały odwagi. Pew-
nie obserwując babcię i mamę, znalazłem 
w sobie siłę i determinację. No, i jestem 
życiowym optymistą, wierzę, że się uda. 
Niestety, czasami ma to swoje złe strony. 

Jak mama zareagowała na informację, 
że jej syn postanowił zostać aktorem?
Nie dostałem się na romanistykę, bo nie prze-
czytałem „Placówki” Bolesława Prusa. Dla 
mamy był to szok, porażka dziesięciolecia. 
Była przekonana, że jej synek bez problemu 
dostanie się na studia (wtedy naprawdę dość 
dobrze znałem francuski), zostanie nauczy-
cielem i nie opuści mamusi, z którą był bar-
dzo związany. A ja jej mówię, że się nie dosta-
łem. Pamiętam matkę w strasznej panice 
szukania dla mnie szkoły, jej wyjazd do Zie-
lonej Góry, gdzie znajdowała się wyższa szko-
ła pedagogiczna, którą sama skończyła. 
I pamiętam spokój ojca, który wiedział, że jakoś 
się ułoży. I rzeczywiście się ułożyło. Kiedy 
dostałem się do szkoły aktorskiej, mama się 
uspokoiła. Szczęście było wielkie, chyba zapo-
mniała o tej romanistyce. 

Babcia, mama, żona, córki. Babiniec…
Dzisiaj chyba jestem w mniejszości, ale 
ja lubię być z kobietami (śmiech). I coś 

mocno stąpała po ziemi, lecz przyznaje, 
że gdyby nie ja, dalej siedzielibyśmy 
we Wrocławiu. To ja podejmuję strate-
giczne decyzje życiowe, ale gdy za bardzo 
bujam w obłokach, ona potrafi mnie ścią-
gnąć na ziemię. 

Bardzo musiał pan przekonywać żonę 
do wyjazdu z Wrocławia do Warszawy?
To nie był długi proces. Nawet mi do 
głowy nie przyszło, że mogłoby być ina-
czej. Wiedziałem, że nadszedł ten 
moment, kiedy musimy stamtąd uciec. 
Kasia była już związana z teatrem, mia-
ła swój stolik w bufecie, swoją gardero-
bę. Poza rolami w teatrze nic więcej nie 
robiliśmy, nie graliśmy przed kamerą, 
a mnie zawsze do tego ciągnęło. Były 
łzy, rozważania typu: z czego będziemy 
żyli... Na szczęście Kasia uwierzyła mi, 
że się uda. Sama decyzja była szybka. 
Właściwie zajęła nam jedną noc. Posta-
nowiliśmy, że wyjeżdżamy, a dwa dni 
później już siedzieliśmy w samochodzie 
i jechaliśmy do Warszawy szukać miesz-
kania. Podejrzewam, że Kasia pod skó-
rą czuła, że trzeba to zrobić. Albo widzia-
ła  m nie ta k zdeter mi nowa nego, 
że pomyślała sobie: Tak mocny facet 
da sobie radę. Musi, nie ma wyjścia.

Wypracowanie sobie nazwiska zaję-
ło panu kilka lat. Żona mobilizowała 
do działań?
Być może, ale zupełnie nie byłem tego 
świadomy. Fakt, byłem bardzo skupiony 
na pracy. Wiedziałem, że te moje pięć 
minut, które trwa już 18 lat, trzeba wyko-
rzystać. Wstyd się przyznać, ale niedaw-
no sobie uświadomiłem, że nie pamiętam 
pewnych okresów życia moich córek. Nie 
było mnie wtedy w domu, a gdy wraca-
łem, byłem tak pochłonięty pracą, że dzie-
ci schodziły na dalszy plan. Kasia mnie 
wspierała, zajmowała się domem, ja miałem 
na głowie zawód. 

Żona też jest aktorką. Nie ma między 
wami rywalizacji?
Nigdy. Kasia dłużej pracowała w teatrze 
Rampa, bardziej kręci ją śpiewanie. Teraz 
wydaje kolejną płytę. Zawodowo nie wcho-
dziliśmy sobie w drogę. Teraz, właściwie 
od „Rancza”, ma więcej propozycji. Poza 
tym należy pamiętać, że dla kobiet akto-
rek w jej wieku to nie jest dobry czas 

podejrzewam, że one lubią być ze mną. 
Kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę, że przy 
moim stoliku w bufecie Teatru Powszech-
nego siedzą same aktorki. Właściwie kobie-
ty, nie tylko aktorki. Czułem, że lubią 
ze mną rozmawiać, dyskutować. W zawo-
dzie miałem szczęście do kobiet mocnych 
i takich, od których mogłem uczyć się 
zawodu, patrzenia na świat, systemu war-
tości itd. Zawsze łatwiej mi było dogadać 
się z kobietą niż z mężczyzną. 

Rozumie pan kobiety?
Trudno powiedzieć, wydaje mi się, że tak. 
Może dlatego, że chcą ze mną rozmawiać, 
czują, że rozumiem je lepiej niż inni męż-
czyźni. Czasami łapię się na tym, że z moimi 
koleżankami – od razu podkreślam – kole-
żankami, a nie z przyjaciółkami, bo ja nie 
mam przyjaciół przez duże P wśród kobiet, 
i wśród mężczyzn chyba też – umiem roz-
mawiać na dość intymne tematy. Mogą 
mi się zwierzyć, bo wzbudzam zaufanie. 
Wierzą, że może coś im poradzę, wskażę 
drogę wyjścia. 

Babcia i mama to silne kobiety. A żona?
Jest kobietą mojego życia. Od 30 lat jeste-
śmy małżeństwem. Kasia nie jest silną 
osobowością, a ja mam słabość do takich 
kobiet. Bezbronnych, delikatnych. Pew-
nie dlatego Kasia została moją żoną i pew-
nie dlatego tak zwariowałem, gdy zoba-
czyłem ją pierwszy raz. Była to miłość 
od pierwszego wejrzenia, coś się we mnie 
otworzyło. Potem w życiu było różnie, nie 
zawsze było ono usłane płatkami róż, ale 
potrafiliśmy się dogadać. Zawsze było coś 
ważniejszego od naszych niesnasek. Oczy-
wiście priorytetem były dzieci i to wła-
śnie dla nich wszystko robię. Kasia zawsze 

⏋�Uważam się za 
człowieka znającego 
swoją wartość, ale 
też swoje ułomności.

⏋�Odkąd pamiętam, 
wokół mnie 
były zawsze 
„mocne” kobiety.

⏋�Wiedziałem, że jeśli 
sam nie zdecyduję 
o swoich losach, 
nikt mi nie pomoże.
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na robienie zawrotnej kariery. Mimo 
to wciąż pracujemy. Zobaczymy, co będzie 
po „Ranczu”. Możemy mieć kilka lat prze-
stoju i grać tylko w teatrze. Mówię o tym 
z ubolewaniem, bo im jestem starszy, tym 
teatr jest dla mnie trudniejszy. Bardzo 
wiele wymaga od aktora, to niewdzięcz-
ny gatunek sztuki. 

trzeci, a nawet i dwunasty, aż w końcu 
uznam, że to jest dobre. W teatrze dubli 
nie ma. Właściwie przeżywa się w nim 
tylko porażki. 

Nie bał się pan szuflady z napisem: ak-
tor serialowy?
Nie. Przy „Miodowych latach” w ogóle 
nie byłem świadomy, co to znaczy szu-
flada. Wygrałem casting i powiedziałem 
producentowi, że nie zrezygnuję z etatu 

w Teatrze Powszechnym. To on ułożył 
pode mnie grafik pracy, za co jestem 
mu bardzo wdzięczny. Mogłem do godziny 
14 próbować w Powszechnym, potem 
jechałem do Teatru Żydowskiego na pró-
by do serialu i wieczorem wracałem 
do Powszechnego na spektakl. Gdy dosta-
łem propozycję „Rancza”, nie myślałem 
o szuf ladzie, bo materiał do zagrania 
dwóch postaci był świetny. Faktem jest, 
że nie przypuszczałem, iż potrwa to aż 
dziesięć lat. Sądziłem, że będą to mak-
symalnie cztery sezony, bo taki był plan. 
Ucieszyłem się z propozycji roli esesma-
na w „Tajemnicy twierdzy szyfrów”, zupeł-
nie odbiegającej od mojego komediowe-
go wizerunku. To kwestia zawodowej 
przyzwoitości. Jeżeli aktor rzetelnie wyko-
nuje swój zawód, bierze materiał, w któ-
ry wierzy, i profesjonalnie buduje postać, 
publiczność to doceni. 

W „Miodowych latach” i „Ranczu” 
występowała też pani Katarzyna. 
Czy wykorzystał pan do tego swoją 
pozycję gwiazdy?
Absolutnie nie. Nie mam takiej pozycji, 
żeby producentowi postawić ultimatum: 
wchodzę w to pod warunkiem, że zagra 
też moja żona. Ludzie przeceniają moją 
pozycję w show-biznesie. Zresztą, zarę-
czam, że takiej pozycji nie ma w Polsce 
żaden aktor, ponieważ jesteśmy za małym 
rynkiem. Poza tym mnie też zależało na 
tym, żeby grać w tych serialach. Gdybym 

zaczął stawiać warunki, mógłbym zostać 
zamieniony na kogoś innego. Nie ma ludzi 
niezastąpionych. 

Córki nie robiły tacie wyrzutów, że je 
zaniedbywał?
Do tej pory nie, ale nie wiem, co będzie 
później. Nie korzystały z naszej popular-
ności. Bywały na naszych premierach, ale 
był to dla nich nierealny świat. Starsza 
kiedyś wspomniała o szkole teatralnej, 

⏋�Nie wierzę aktorom, 
którzy mówią, 
że popularność nie 
jest dla nich istotna.

⏋��Ludzie czują, 
że jestem uczciwy 
w uprawianiu 
zawodu. Nie jestem 
celebrytą.

⏋�Polski teatr  
idzie w kierunku, 
z którym się 
nie utożsamiam.
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Żona była i jest kobietą, 
bez której nie wyobraża 

sobie życia.

W 2015 roku aktor wyreżyserował spektakl 
„Truciciel” w warszawskim Och-Teatrze.

ale przeprowadziliśmy z nią poważną roz-
mowę. Odradziliśmy jej, bo wiedzieliśmy, 
że nie będzie miała łatwo w zawodzie. 
Szybko zapomniała o tym i myślę, że dzi-
siaj nie żałuje. Druga studiuje medycynę, 
z czego się cieszymy. Czasem moja mama 
pyta, dlaczego nie możemy pociągnąć 
za sobą swoich dzieci, bo przecież zrobi-
liśmy karierę i jesteśmy w Polsce znani, 
co dla kobiety z małego miasteczka jest 
bardzo ważne. Nie rozumie, że nie tędy 
droga. Pomaganie własnym dzieciom 
w tym zawodzie szkodzi im. 

Gdyby musiał pan teraz wymienić 
najważniejszą kobietę swojego życia, 
kto by nią był?
To strasznie trudne pytanie. Jak powiem 
mama, Kasia – moja żona – się obrazi. Jak 
powiem Kasia, mama nie będzie do mnie 
dzwoniła przez miesiąc. (śmiech) Roze-
gram to dyplomatycznie. W różnych okre-
sach mojego życia te najważniejsze były 
najważniejsze. Mama była dość mocna 
i pewnie dlatego ja też twardo chodzę 
po ziemi i czasami podejmuję ryzykowne 
decyzje. Gdy założyłem rodzinę, Kasia była 
i jest kobietą, bez której sobie nie wyobra-
żam życia. Jestem jej wdzięczny za wycho-
wanie dzieci i za to, że nasze małżeństwo 
się nie rozsypało, a parę razy było blisko.

Był i jest pan otoczony kobietami. Nie 
marzył pan o synu?
Nie. Mój ojciec, już świętej pamięci, gdy 
Kasia była w ciąży, bardzo liczył na wnu-
ka. Ja nie miałem takich dylematów, byłem 
szczęśliwy. 

Gdyby poproszono pana o zdefiniowa-
nie pojęcia kobiecość...
Rozczulają mnie kobiety delikatne. Właśnie 
ta delikatność, intymność, wrażliwość 
są najważniejsze w kobiecie. Nie przepadam 
za mocnymi paniami, mówię o relacjach 
intymnych. Właściwie się ich boję. Gdy widzę 
kobietę delikatną, zarówno w rysunku 
zewnętrznym, jak i w rozmowie, ujmuje 
mnie. Gdy widzę kobietę mocną, muszę się 
trzymać na wodzy, uważać na to, co mówię. 
Mocna kobieta jest dla mnie niekobieca.

Lubi pan swoją popularność? Niektó-
rzy artyści twierdzą, że jest nieważna.
Jest wpisana w naszą profesję. Nie wierzę 
aktorom, którzy mówią, że popularność 
nie jest dla nich istotna. Uważam, że aktor 
kompletnie nieznany to coś bardzo smut-
nego. Gramy dla publiczności. Jeśli nie 
mamy od niej odzewu, to znaczy, że źle 
uprawiamy nasz zawód. 

 Ale popularność ma też swoją ciemną 
stronę, chociażby w sieci. 

Kasia bardzo ją przeżywa, ja mniej zwra-
cam uwagę na hejt, szczególnie ten doty-
czący moich finansów. Prasa brukowa 
często rozpisuje się o moich zarobkach, 
nie wiem, skąd czerpie informacje, któ-
re absolutnie nie zgadzają się z rzeczy-
wistością. Nie chce mi się dyskutować 
ani z nią, ani hejterami. Cieszy mnie, 
że na forach większość wypowiedzi na mój 
temat jest pozytywna. Uważam, że ludzie 
czują, że jestem uczciwy w uprawianiu 
zawodu. Nie jestem celebrytą. Czasami 
obraca się to przeciwko mnie, bo mamy 
takie czasy, że trzeba pokazać się gdzieś 
z kimś, zrobić coś przeciwko sobie. Jesz-
cze się tego nie nauczyłem i pewnie już 
nie nauczę, bo jestem na to za stary. Zawsze 
wygrywałem rolami.

Teraz rozpoczyna pan nowy etap życia 
– po „Ranczu”. Jaki będzie?
Nie mam pojęcia. Na pewno skupię się 
na teatrze, bo nie mam następnej serialo-
wej propozycji. To znaczy niby mam, ale 
pisana jest patykiem na wodzie. Jestem 
otwarty na propozycje reżyserów czy pro-
ducentów. Mam nadzieję, że o mnie nie 
zapomną. Będę dalej współpracował 
ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnospraw-
nych w Wołowie. Wkopałem kamień 
węgielny pod budowę ośrodka, razem 
z Kasią prowadziliśmy bal dobroczynny 
na ten cel. Pomagam, jak mogę. Odcinam 
kupony od mojej popularności, która oka-
zuje się bardzo przydatna. 

Aktorskie marzenie?
Nie chcę przestać grać. Najbardziej przed 
kamerą. Teatr jest trudny i myślę, że już 
go nie zawojuję. Zwłaszcza że polski teatr 

idzie w kierunku, z którym się nie utoż-
samiam. Stąd moje marzenie – móc dalej 
pracować. Jeszcze kilkanaście lat, bo wciąż 
czuję się na siłach. Marzę też, tak grubo 
po siedemdziesiątce, o zasłużonej emery-
turze. Wtedy będę tylko uprawiał mar-
chew i buraki we własnym ogrodzie. Takie 
zamiłowanie do ziemi mam po ojcu i dziad-
ku. Ten pierwszy był ogrodnikiem, plony 
z jego działki były gigantyczne. Ten dru-
gi przed wojną miał majątek na dzisiej-
szej Białorusi, żył ziemią. 

Gdyby zdał pan na romanistykę...
…prawdopodobnie byłbym dzisiaj spo-
kojnym nauczycielem języka francu-
skiego w szkole w Brzegu Dolnym albo 
we Wrocławiu. Może zająłbym się tłu-
maczeniami. Pewnie tam bym się oże-
nił z jakąś studentką romanistyki lub 
innej filologii. I tyle. 

Jest niewdzięczny, ale to miejsce, gdzie 
sprawdzają się aktorskie umiejętności.
To prawda, tylko że ja już nie mam poczu-
cia, że muszę się ciągle sprawdzać. 
A w teatrze po 30 latach pracy nie opusz-
cza mnie myśl, że co premiera staję przed 
komisją egzaminacyjną. I niby umiem, 
wiem, ale jednak za każdym razem, gdy 
dostaję nową rolę, nie wiem, jak ją zagrać. 
Czy to materiał, który się sprawdzi przed 
publicznością, czy potrafię coś ciekawe-

Serial „Ranczo” przyniósł 
aktorowi ogromną 
popularność i ugruntował 
pozycję zawodową.

go wyciągnąć z tej postaci. Ten zawód 
to jeden wielki znak zapytania. Nato-
miast przed kamerą wiem, kogo mam 
zagrać, kręci się po kawałku, mogę sobie 
rolę lepić. W teatrze też ją lepię przez dwa 
miesiące, a potem trzeba wyjść przed 
publiczność i grać. W filmie, gdy źle 
wypadnie jeden dubel, będę miał drugi, 
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Czy dużo osób w Polsce ma ANN?
W zależności od regionu 12–25 proc. 
populacji. Najwięcej osób (23–24 proc.) 
we Wrocławiu i Warszawie. Nie umie-
my wytłumaczyć przyczyn choroby. Jed-
na z teorii, tzw. higieniczna, mówi, 
że kontakt ze środowiskiem i jego natu-
ralnymi bakteriami oraz nieprzetworzo-
ną żywnością chroni przed alergią. Peł-
na chemizacja życia, pasteryzacja 
żywności i sterylność otoczenia sprawia-
ją, że układ immunologiczny jest bez 
pracy. Nudzi się, więc szuka wroga.

Co może wynikać z tego, że mamy 
alergiczny nieżyt nosa?
Jego przyczyną jest atopia, czyli predys-
pozycja do alergii. ANN może więc pre-
dystynować do innych chorób alergicz-
nych. Najgroźniejszym powikłaniem jest 
rozwój astmy. U osób z nieleczonym lub 
nieprawidłowo leczonym ANN ryzyko 
rozwoju tej choroby jest 9-krotnie wyż-
sze niż u ludzi zdrowych. Niedrożność 
nosa może też prowadzić do zapaleń uszu 
oraz gardła i krtani, bo oddychanie przez 
usta wysusza ich śluzówkę. Pojawia się 
też tendencja do chrapania i bezdechów 
w czasie snu. Jesteśmy więc gorzej dotle-
nieni, a przez to bardziej zmęczeni.

Trzeba więc działać. Ale jak?
Warto wcześniej zaplanować leczenie, 
a zalecone leki zacząć przyjmować przed 
kontaktem z alergenem. W wypadku 
pyłków roślin wystarczy, że rozpocznie-
my terapię na tydzień do 10 dni przed 
sezonem pylenia, a zakończymy po nim.
Jeśli nie rozpoczniemy terapii wcze-
śniej, i tak będziemy musieli ją stoso-
wać w okresie nasilenia objawów. Ale 
wtedy często konieczne są silniejsze 

dawki leku. Prawidłowo leczony ANN, 
w większości przypadków zabezpie-
cza pacjenta tak, że nie odczuwa cho-
roby jako dokuczliwej. Jeśli objawy 
są nasilone, należy rozważyć swoistą 
immunoterapię, czyli odczulanie.

Na czym polega leczenie ANN?
Za wystąpienie wielu objawów odpo-
wiada histamina – substancja uwal-
niana z komórek w kilkadziesiąt sekund 
po kontakcie z alergenem. Leki prze-
ciwhistaminowe blokują receptory 
histaminowe. Zastosowanie ich redu-
kuje wydzielinę z nosa, swędzenie 
i kichanie. Najskuteczniejsze w lecze-
niu ANN są glikokortykosteroidy 
donosowe.

Brzmi groźnie, boimy się „stery-
dów”. Czy słusznie?
Absolutnie nie. W międzynarodowych 
wytycznych uznawane są za leki pierw-
szego rzutu – stosowane z wyboru. U wie-
lu chorych dla uzyskania pełnego kom-
fortu stosujemy jednocześnie nowoczesne 
leki przeciwhistaminowe.

A czemu służy odczulanie?
Immunoterapia swoista ma wywołać 
tolerancję na podawany alergen, a tym 
samym złagodzić objawy alergii. 
To metoda leczenia przyczynowego. 
Zalecana jest u chorych o potwier-
dzonym mechanizmie choroby (zależ-
nym od przeciwciał – immunoglobu-
l in E), u  któr ych skuteczność 
profilaktyki i leczenia farmakologicz-
nego jest ograniczona. U pacjentów 
z alergicznym nieżytem nosa zmniej-
sza ona ryzyko wystąpienia astmy 
oskrzelowej. Możemy ją stosować już 
u sześciolatków, a górna granica tera-
pii została zniesiona. 

NOS JEST JAK GÓRA LODOWA – WYSTAJE 
GO ZALEDWIE JEDNA PIĄTA. NAJWAŻNIEJSZE 
JEST W ŚRODKU. A CO TO WŁAŚCIWIE JEST 
I DLACZEGO CZASEM SPRAWIA KŁOPOT?

Katar
niebanalny

Po co nam nos?
To początek dróg oddechowych. Pełni 
ważne funkcje: oddechową, obronną, 
węchową i – wraz z zatokami przynoso-
wymi – rezonatora głosu. Gdy funkcje 
te ulegają zakłóceniu, mamy problem.

Jednym z nich jest alergiczny nie-
żyt nosa (ANN). Na czym polega?
Objawia się wodnistą wydzieliną, kicha-
niem salwami, niedrożnością i swędze-
niem nosa, czasem też świądem i zaczer-
wienieniem spojówek. To choroba 
przewlekła – utajona skłonność do nad-
miernej reakcji zapalnej błony śluzowej 
utrzymuje się stale. Objawy pojawiają się 
w okresie kontaktu z alergenem.

Czy trzeba się nimi przejmować? 
W końcu to tylko katar – nieleczony 
czy leczony, trwa tyle samo.
Tak, tyle że nieleczony daje powikłania.

dr med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista 
chorób wewnętrznych, alergolog.
Klinika Chorób Infekcyjnych  
i Alergologii, Wojskowy Instytut 
Medyczny w Warszawie

NASZ EKSPERT

Kiedy staje się groźny?
Jeśli chodzi o wodnistą wydzielinę, sama 
w sobie nie jest niczym złym – myje 
i oczyszcza wnętrze nosa. Jest niebez-
pieczna, gdy staje się gęsta, bo zamyka 
ujścia zatok i trąbki słuchowe.

Jak odróżnić katar alergiczny 
od niealergicznego?
Ten wywołany przez alergen pojawia 
się wtedy, gdy mamy styczność z sub-
stancją, na którą jesteśmy uczuleni, 
np. z alergenami roztoczy kurzu domo-
wego, gdy zamiatamy, odkurzamy czy 
ścielimy łóżko. Latem czy wiosną obja-
wy mogą wystąpić, gdy w słoneczny 
dzień idziemy na spacer albo kosimy 
trawę. Natomiast katar wywołany przez 
wirusy czy bakterie trwa przez cały 
okres infekcji i jest bardziej stały – nie 
zmienia się w zależności od pogody 
czy miejsca pobytu.

rozmawiała LIDIA BUTOWSKA
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Jednym z pierwszych objawów POChP 
jest kaszel.
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Na obecnym etapie rozwoju medy-
cyny POChP nie da się wyleczyć. Moż-
na jednak spowolnić jej przebieg 
i zmniejszyć liczbę zaostrzeń, które 
pogarszają stan chorego. Ważne jest 
jak najwcześniejsze wykrycie i rozpo-
częcie terapii. Kluczowe dla rozpo-
znania jest badanie spirometryczne 
(patrz: ramka). 

Chorobę trzeba leczyć. Podstawo-
wym zaleceniem jest rzucenie pale-
nia – w każdym przypadku to może 
przedłużyć życie. Jeśli pacjent nie 
potrafi sam rozstać się z nałogiem, 
poleca się metody farmakologiczne. 
Do końca życia trzeba też systema-
tycznie i codziennie stosować środki 
rozszerzające oskrzela. 

Najczęściej konieczne są dwa rodza-
je długo działających leków wziew-
nych. Aby mogły dotrzeć do oskrzeli, 

P
ierwszym objawem przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc 
(POChP) jest kaszel, początko-
wo głównie rano. Drugi to dusz-
ność – najpierw po znacznym 

wysiłku fizycznym, potem także po nie-
wielkim. W końcu choroba uniemożliwia 
normalne funkcjonowanie: wyjście do 
sklepu, wstanie z łóżka. Uczucie duszno-
ści wynika ze zbyt małej ilości powietrza 

trzeba nauczyć się ich prawidłowego 
przyjmowania – tak, żeby zsynchro-
nizować wdech z uwalnianiem pre-
paratu z inhalatora. W terapii bardzo 
ważne są też rehabilitacja, ćwiczenia 
oraz aktywność fizyczna, która poma-
ga w utrzymaniu możliwie dobrego 
stanu płuc. Przy ich dużej niewydol-
ności konieczna jest tlenoterapia, czy-
li oddychanie przez kilkanaście godzin 
dziennie tlenem ze specjalnego kon-
centratora – można go wypożyczyć 
do domu. To uciążliwy, ale jedyny spo-
sób, żeby żyć. 

Ocalić 
bezcenny oddech

MAŁO KTO POTRAFI POPRAWNIE ROZSZYFROWAĆ 
SKRÓT POCHP, TYMCZASEM KRYJĄCA SIĘ 
ZA NIM POWAŻNA CHOROBA MOŻE ODEBRAĆ 
KILKANAŚCIE LAT ŻYCIA. GŁÓWNIE DLATEGO, 
ŻE DŁUGO ROZWIJA SIĘ DYSEKRETNIE.

KATARZYNA PINKOSZ
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znajdującego się w płucach. Stan ten 
powoduje niedotlenienie organizmu. 
Chory jest stale przemęczony, na nic nie 
ma siły, przysypia w ciągu dnia, nawet 
podczas prowadzenia samochodu. 

– We krwi pozostaje za dużo dwu-
tlenku węgla, a za mało tlenu: to tzw. 
niewydolność oddechowa. Lekarz może 
też stwierdzić niewydolność prawej 
komory serca i obrzęki kończyn dol-

nych – wyjaśnia prof. Paweł Śliwiński 
z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Warszawie.

NIEDOBRE POWIETRZE 
Przyczyną POChP są czynniki genetycz-
ne i styl życia: 80-90 proc. chorych 
to palacze. Niebezpieczne jest też bierne 
palenie, szczególnie dla dziecka w życiu 
płodowym i pierwszych latach po uro-
dzeniu. Dym papierosowy zaburza pra-
widłowy rozwój płuc i daje początek cho-
robie, która może ujawnić się nawet 
po 40–50 latach.

Ostatnio coraz bardziej daje też znać 
o sobie zanieczyszczenie powietrza. Pol-
ska pod tym względem jest liderem kon-
tynentu – spośród 10 najbardziej zanie-
czyszczonych miast Europy aż siedem 
należy do nas (Kraków, Nowy Sącz, Gli-
wice, Zabrze, Sosnowiec, Katowice, 
Dąbrowa Górnicza). Niewiele lepiej jest 
w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Wrocła-
wiu czy podwarszawskich miejscowo-
ściach. – Codziennie wdychamy niewi-
doczny pył, k tór y niszczy płuca . 
Najgroźniejsze są tlenki azotu, siarki, 
ozon oraz pyły pochodzące z domowych 
pieców i lokalnych kotłowni węglowych 
– mówi prof. Śliwiński. 

Dym tytoniowy i zanieczyszczenia 
powietrza wywołują stan zapalny dróg 
oddechowych, co prowadzi do ich zwęże-
nia. Dochodzi też do rozedmy – nieod-
wracalnego uszkodzenia struktury płuc. 

CZAS NA TERAPIĘ
Przez długi czas osoby chore nie dostrze-
gają niepokojących sygnałów, bo uważa-
ją je za coś normalnego. – „Palę, więc kasz-
lę” – tak myślałem przez wiele lat – przyznaje 
Ireneusz, 55-latek z Warszawy. Do leka-
rza wybrał się dopiero wtedy, gdy zauwa-
żył, że nie jest w stanie wejść po schodach 
na pierwsze piętro. Okazało się, że ma już 
zaawansowaną POChP. 

– Często chorzy zgłaszają się do nas, gdy 
czynność płuc jest już mocno zaburzona: 
mają na przykład połowę wydolności oso-
by zdrowej – mówi prof. Ewa Jassem z Kli-
niki Alergologii i Pneumonologii Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego.

⏋POChP jest 
trzecią przyczyną 

zgonów w Polsce 
– po chorobach 
serca i nowotworach. 
Co roku z jej powodu 
umiera 15 tysięcy 
osób, czyli miasto 
wielkości Kartuz.

*Źródło: TNS Polska

To podstawowe badanie, które 
pokazuje stan czynności płuc. 
Skierowanie na nie wydaje lekarz 
pierwszego kontaktu. Co dwa, trzy 
lata powinny ją profilaktycznie 
wykonywać osoby, które:

 ✔   palą papierosy
 ✔   są narażone na bierne palenie
 ✔   często kaszlą, mają duszności, 

szybko się męczą
 ✔   we wczesnym dzieciństwie 

przebywały w otoczeniu palaczy 
lub często zapadały na choroby 
dolnych dróg oddechowych i były 
leczone antybiotykami

 ✔    przebywały w szpitalu z powodu 
zapalenia płuc. 

Spirometria jest badaniem 
bezbolesnym i nieinwazyjnym. 
Polega na oddychaniu przez ustnik 
spirometru. Trzeba nabrać głęboko 

powietrza, a potem wykonać jak 
najmocniejszy wydech przez kilka 
sekund. Wykonuje się je kilkakrotnie, 
aby wynik był jak najbardziej 
miarodajny.

Najważniejsze parametry, które 
ocenia się podczas badania: 

 ✔   FEV1 – pierwszosekundowa 
objętość wydechowa; to objętość 
powietrza, którą wydmuchuje się 
z płuc podczas pierwszej sekundy 
natężonego wydechu. Pokazuje 
ona tzw. pojemność życiową płuc.

 ✔   FVC – nasilona pojemność 
życiowa: ilość powietrza 
wydmuchiwana od najgłębszego 
wdechu do maksymalnego 
wydechu. 

 ✔   Stosunek FEV1/FVC – pozwala 
ocenić, czy doszło do zwężenia 
oskrzeli (obturacji).

WAŻNA SPIROMETRIA

 W Polsce ok. 2 mln osób choruje 
na POChP, ale tylko u 20 proc. 
jest ona rozpoznana i odpowiednio 
leczona. Co dziesiąty pacjent 
w ciężkim stadium choroby wymaga 
dodatkowej terapii tlenem.

TWARDE FAKTY
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się w okresie aktywności hormonal-
nej jajników, po menopauzie tracą 
dynamikę rozwoju. Sprzyja im tak-
że otyłość. Rzadziej chorują kobie-
ty, które urodziły pięcioro lub wię-
cej dzieci, w porównaniu z tymi, 
które nigdy nie rodziły. Im później 
ma miejsce ostatnia ciąża, tym ryzy-
ko pojawienia się guzów jest mniej-
sze. Pewną rolę odgrywają też pre-
dyspozycje dziedziczne, bo mięśniaki 
często występują rodzinnie. 

Jakie są ich symptomy? 
Najczęściej do wizyty u ginekologa 
zmuszają pacjentki nadmierne krwa-
wienia miesiączkowe oraz niespo-
dziewane plamienia lub krwawienia 
pozamiesiączkowe. Duże mięśnia-
ki objawiają się powiększeniem obwo-
du brzucha i bólem wywołanym uci-
skiem na inne narządy. Jest to jedna 
z częstszych przyczyn niepłodności. 
Nawet drobne rozsiane guzy mogą 
utrudniać zagnieżdżenie się zarod-
ka w błonie śluzowej macicy. 

Niektóre kobiety, mimo obecności 
mięśniaków, nie mają jednak żad-

MIĘŚNIAKI MACICY MA PONAD 5 MILIONÓW 
POLEK POWYŻEJ 20. ROKU ŻYCIA. 
O DOLEGLIWOŚCI TEJ ROZMAWIAMY 
Z PROF. JANEM KOTARSKIM, GINEKOLOGIEM 
POŁOŻNIKIEM I ONKOLOGIEM. 

Łagodność
pod kontrolą
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nych dolegliwości ani objawów. Czy 
mogą czuć się bezpiecznie? 
W pierwszym okresie choroby, gdy 
zmiany są nieduże, pacjentka rzeczy-
wiście może nic nie odczuwać i nie mieć 
żadnych objawów. To jednak nie zwal-
nia jej z regularnych wizyt u lekarza, 
aby obserwować dynamikę wzrostu nie-
korzystnych zmian. Jeśli guz szybko 
rośnie, łatwo go pomylić z mięsakiem, 
czyli nowotworem złośliwym. 

Czy diagnostyka wiąże się z bólem? 
Nie. Podstawą jest badanie ginekolo-
giczne oraz badania obrazowe, a więc 
USG, tomografia komputerowa  
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Czy wiadomo, co jest przyczyną 
mięśniaków macicy?
Niestety, mimo intensywnych badań 
nie wiemy dokładnie, jakie czynni-
ki inicjują rozwój nieprawidłowych 
zmian ani ich przekształcanie się 

w komórki rakowe. Wiemy nato-
miast, że istotny wpływ na częstość 
występowania oraz nasilenie obja-
wów ma rasa. Znacznie częściej pro-
blem ten dotyczy kobiet rasy czar-
nej niż białej. Mięśniaki pojawiają 

⏋�Mięśniaki 
pojawiają się 
w okresie  
aktywności 
hormonalnej 
jajników. Sprzyja 
im także otyłość.

rozmawiała: 
RENATA KRZYSZKOWSKA
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czy rezonans magnetyczny. Tą drogą 
możemy ocenić nie tylko wielkość guzów, 
ale także ich umiejscowienie. 

Jak duży był największy mięśniak, 
który przyszło Panu usuwać?
Ważył 18 kg, czyli tyle, co ogromna 
dynia. Na szczęście była to zmiana łagod-
na. Czasami kobieta ma tylko jeden guz, 
ale zdarza się, że jest ich nawet kilka-
dziesiąt. Ponad połowa pacjentek, któ-
rym usuniemy więcej niż pięć mięśnia-
ków, ale zachowamy narząd, bo np. chcą 
mieć jeszcze potomstwo, ma w ciągu 
pięciu lat nawrót choroby i wymaga 
ponownego leczenia operacyjnego. 

Czy konieczne jest przecięcie powłok 
brzusznych, czy wystarcza zabieg mało 
inwazyjny – laparoskopia? 
Nie zawsze udaje się przeprowadzić zabieg 
mało inwazyjny. Gdy kobieta ma więcej 
niż trzy guzy, nie powinno się stosować 
laparoskopii, bo można przeoczyć jakieś 
mniejsze zmiany niewidoczne w bada-
niu USG. Także rekonstrukcja macicy, 
jakiej trzeba dokonać po usunięciu mno-
gich zmian, jest trudniejsza bez klasycz-
nej operacji. Oczywiście laparoskopowo 
nie da się też usunąć bardzo dużych guzów. 

Jeśli kobieta cierpi na nawracające 
mięśniaki i nie chce już mieć dzieci, 

to zaleca Pan usunięcie macicy? 
Nie zawsze. Jeżeli guzy umieszczone są 
pod śluzówką i wyglądają jak polipy, wów-
czas można je usunąć w stosunkowo pro-
stym zabiegu, jakim jest histeroskopia. 
Wykonuje się go przez pochwę i szyjkę 
macicy, nie ma więc żadnych widocznych 
blizn. Macicę zachowujemy także u kobiet, 
które nie planują potomstwa, ale chcą 
nadal miesiączkować. Wiele pacjentek 
traktuje bowiem usunięcie tego narządu 
jak poważne okaleczenie. Czasami doty-
czy to nawet kobiet po menopauzie. Taka 
strata powoduje u nich cierpienia psy-
chiczne i fizyczne.

Fizyczne? 
Tak, medycyna zna zjawisko opisywa-
ne jako somatyczna ekspresja proble-
mów psychicznych. Chroniczny stres 
i poczucie straty spowodowane usunię-
ciem macicy mogą objawiać się bólami 
w podbrzuszu czy nawet częstym odda-
waniem moczu. W takich wypadkach 
pomocna może być psychoterapia. 

Czy operację może czasami zastąpić 
farmakoterapia? 

Dokładnie hormonoterapia. Często stoso-
wane są wówczas leki, które nie wpływają 
na mięśniaki, a jedynie niwelują dokucz-
liwe objawy, takie jak nasilone krwawie-
nia. Istnieją też farmaceutyki, które wpły-
wają bezpośrednio na guzy i zmniejszają 
ich objętość. Mają one, niestety, skutki 
uboczne. Kobieta w trakcie kuracji czuje 
się tak, jakby miała menopauzę – ma ude-
rzenia gorąca, wahania nastrojów, zmniej-
sza się gęstość jej kości. Od niedawna ist-
nieje nowa grupa leków, selektywne 
modulatory receptora progesteronowego, 
które mogą zmniejszać guzy nawet o 60 proc. 
Nie wiadomo jednak, które z nich okażą 
się wrażliwe na ten preparat, a leczenie jest 
drogie. Koszt kuracji to 600–700 zł mie-
sięcznie i nie jest ona refundowana. Tym 
niemniej duża grupa kobiet może uniknąć 
operacji, stosując tę kurację. 

prof. Jan Kotarski, Kierownik 
I Kliniki Ginekologii Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego 
Nr 1 w Lublinie

NASZ EKSPERT

 Macica składa się głównie 
z komórek mięśniowych 
o specyficznej budowie 
sprzyjającej ich nieprawidłowemu 
namnażaniu się. Gdy zajdzie taki 
proces, w różnych miejscach tego 
narządu tworzą się guzy, łagodne 
nowotwory tkanki mięśniowej. 
Najczęściej powstają one 
w trzonie macicy, rzadziej w jej 
szyjce. Niektóre mogą z czasem 
mieć właściwości nowotworów 
złośliwych. 

NIEKORZYSTNA 
SKŁONNOŚĆ

⏋�Gdy kobieta  
ma więcej niż trzy 
guzy, nie powinno 
się stosować 
laparoskopii, gdyż 
można przeoczyć 
mniejsze zmiany. 

⏋�Nowe leki mogą 
zmniejszać guzy 
o 60 proc. Niestety, 
leczenie jest drogie, 
a kuracja nie jest 
refundowana.

Jeśli mięśniaki macicy 
są bardzo duże, konieczna 

jest klasyczna operacja.
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pod hasłem „kalkulator podstawowej 
przemiany materii”. Wystarczy, że wpi-
szesz wiek, płeć, wzrost i masę ciała, 
a otrzymasz potrzebną informację. 

4 Nie stosuj restrykcyjnych diet. 
Taki sposób odżywiania się 

organizm traktuje jako zagrożenie. 
Broniąc się przed nim, chroni zapa-
sy t łuszczu, pozbywa się wody 
i zmniejsza masę mięśni, które spa-
lają przecież najwięcej energii. W efek-
cie dochodzi do spowolnienia meta-
bolizmu. Gdy po paru tygodniach 
wrócisz do poprzednich nawyków 
żywieniowych, organizm zacznie tym 
razem odkładać więcej zapasów niż 
zwykle, żeby dobrze przygotować się 
na kolejne trudne doświadczenia. 
Tak więc gwałtowne odchudzanie się 
to najgorsze, co możesz zrobić dla 
swojej figury. Zaczniesz z kilkoma, 
a skończysz przynajmniej z kilkuna-
stoma kilogramami nadwagi.

5 Siegaj po to, co ci służy. Przy 
insulinooporności uważaj 

na węglowodany, jedz pełnoziarniste 
pieczywo, razowe makarony, brązowy 
ryż i grube kasze. Jeśli masz nieprawi-
dłowy lipidogram, ograniczaj tłuszcze 
zwierzęce, ale pamiętaj o błonniku 
– reguluje on gospodarkę tłuszczami. 
W przypadku chorób związanych 
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z układem immunologicznym, na przy-
kład Hashimoto, przede wszystkim 
zadbaj o duże spożycie kwasów ome-
ga-3 (jego pierwotnym źródłem są algi, 
czyli naturalny pokarm ryb, lepiej więc 
kupować te z dzikiego połowu, ozna-
czenia szukaj na etykiecie), a także 
o odpowiednią podaż witamin A, D, 
E i K. Ważne są też antyoksydanty. 
Znajdziesz je w warzywach i owocach 
o intensywnych barwach.

6 Nie podjadaj. Wiele osób twier-
dzi, że nie może schudnąć, choć 

przez cały dzień żyje o liściu sałaty 
i dwóch jabłkach. A gdy wziąć je 
w krzyżowy ogień pytań, okazuje się, 
że to nie do końca prawda. Dlatego 
przez jakiś czas warto zapisywać sobie 
wszystko, co się je. Wszystko! I to od 
razu, bo potem szczegóły ulatują 
z pamięci. Pomocne są w tym apli-
kacje na smartfony uwzględniające 

⏋Chodzi o to, 
by zdrowo się 

odżywiać przez całe 
życie, a nie tylko 
zrzucać wagę i wracać 
do starych nawyków.

Z
D

R
O

W
IE

1 Przestań myśleć o diecie jako 
o odchudzaniu. Jedzenie w fast 

foodach też jest rodzajem diety. Chodzi 
o to, by po prostu zdrowo się odżywiać, 
zamiast stosować pełne wyrzeczeń umar-
twianie. I ma to być program na całe 
życie, a nie tylko do czasu osiągnięcia 
zamierzonego spadku wagi.

2 Upewnij się, czy jesteś zdrowa. 
Jeśli tyjesz, choć nie jesz zbyt 

dużo, idź do lekarza i zrób badania. 
Trzeba sprawdzić poziom hormonów 
tarczycy oraz przeciwciał przeciwtar-
czycowych, żeby wykluczyć m.in. cho-
robę Hashimoto. Jeśli okaże się, że masz 
problemy z tym gruczołem, trzeba też 
zbadać trzustkę i nadnercza, bo scho-
rzenia, których efektem jest m.in. nad-
waga, lubią łączyć się w zespoły. Poza 
tym warto zrobić lipidogram oraz spraw-
dzić poziom glukozy i insuliny we krwi, 
a także poziom kortyzolu (hormon 
regulujący poziom insuliny). 

3 Sprawdź, ile energii potrzebu-
jesz. Jeśli masz dobre wyniki 

badań, dowiedz się, ile powinnaś jeść, 
żeby zapewnić sobie energię niezbęd-
ną do normalnego funkcjonowania, 
czyli prawidłowego oddychania, pra-
cy serca, odbudowy komórek itd. Dane 
na ten temat znajdziesz w internecie 

Dekalog
zdrowego 

PRÓBOWAŁAŚ JUŻ MODNYCH DIET, 
WYCZERPUJĄCYCH TRENINGÓW I ŻMUDNYCH 
ĆWICZEŃ. A TWOJA WAGA – PRAWIE SIĘ 
NIE ZMIENIA. SPRAWDŹ, DLACZEGO TAK JEST 
I ZACZNIJ DZIAŁAĆ – SKUTECZNIEJ.

 Najlepiej ograniczać tłuszcze 
pochodzenia zwierzęcego. 
Zawarte w nich nasycone kwasy 
tłuszczowe zwiększają ryzyko 
chorób układu krążenia, sprzyjają 
stanom zapalnym i otyłości 
brzusznej. Warto zastępować 
je kwasami nienasyconymi z oleju 
rzepakowego, oliwy z oliwek, 
orzechów, awokado. 
 Tłoczoną na zimno oliwę najlepiej 
jeść na surowo, a smażyć można na 
rafinowanym oleju rzepakowym lub 
na maśle klarowanym. Głównym 
źródłem niezdrowych tłuszczów 
trans są wyroby ciastkarskie i fast 
foody – tych należy unikać.

JAKIE TŁUSZCZE?

Staraj się nie walczyć 
z pokusami, bo przegrasz. Skoro 

wiesz, co jest dla ciebie dobre, 
po prostu to wybieraj.

⏋�Zapisuj, co jesz, 
a prawdopodobnie 
okaże się, 
że wcale nie tak 
mało, jak ci się 
wydawało.
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produkty różnych producentów i ich kalo-
ryczność. Trzeba też nauczyć się czyta-
nia etykiet. Im mniej składników znaj-
duje się w danym produkcie, tym lepiej.

7 Pilnuj limitu kalorii. Jeśli masz 
rozpisaną dietę i podaną kalorycz-

ność produktów, a najdzie cię nagle 
ochota, by zjeść coś innego, zjedz. Ale 
tyle, by zmieścić się w limicie kalorii. 
Możesz sobie pozwolić na taką zmianę 
raz, dwa razy w tygodniu. 

8 Pokochaj sport. 70 proc. sukcesu to 
dieta, ale aż 30 proc. to aktywność 

fizyczna. Może to być pływanie, jazda na 
rowerze, gimnastyka, taniec czy zumba – 
cokolwiek, byle ruszać się przynajmniej 2–3 
razy w tygodniu. Nie unikaj też siłowni, bo 
np. ćwiczenia ze sztangą są znakomite – 
zwiększają metabolizm, pięknie rzeźbią syl-
wetkę, podnoszą pośladki i zapobiegają obwi-
saniu skóry ramion. Nie zostawiaj aktywności 

fizycznej na weekend, bo będzie za późno – 
synteza tłuszczu już dawno się dokona.

9 Redukuj stres. Możesz być zdrowa, 
znajdować czas na sport i dobrze się 

odżywiać, a mimo to tyć. Przyczyną tego 
może być stres. Pochłania on dużo energii, 
więc częściej pojawia się chęć zjedzenia cze-
goś słodkiego lub wysokokalorycznego. Dla-
tego staraj się jak najszybciej rozładowywać 
napięcie. Gdy w pracy był nerwowy dzień, 
wracając do domu, wysiądź z autobusu kil-
ka przystanków wcześniej i przejdź się szyb-
kim krokiem. To znacznie lepsze niż kupo-
wanie ciastka czy batonika na pociechę. 

⓾ Uważaj na to, co jesz. Zapomnij 
o słodyczach z automatu i paczko-

wanych wyrobach cukierniczych. Jeśli już 
koniecznie musisz zjeść coś słodkiego, 
lepiej kup w sprawdzonej cukierni kawa-
łek ciasta marchewkowego lub piernik. 
Albo zrób coś sama w domu. A gdy jest 
to ponad twoje siły, kup dobrą czekoladę, 
zawierającą co najmniej 60 proc. kakao. 
I nie zapominaj, że alkohol to też bomba 
kaloryczna. 

⏋�Pokochaj dowolny 
sport, bo 70 procent 
sukcesu to dieta, 
ale 30 procent to 
aktywność fizyczna. 

  Śniadanie – np. kanapka z ciemnego 
pieczywa z chudą wędliną lub z serem 
i warzywami. Ten posiłek jest konieczny 
w ciągu półtorej godziny od przebudzenia. 
W ten sposób zapewniasz sobie pierwszą 
porcję energii. W przeciwnym razie 
organizm czuje, że dzieje się coś złego 
i kiedy wreszcie pojawi się jedzenie, 
odłoży więcej – na zapas. 

Obiad – wystarczy jedno danie, np. zupa 
krem z kawałkami mięsa lub pokrojonym 
serem mozzarella albo zupa warzywna 
z kaszą. Jeśli drugie danie – to kasza, ryż, 
makaron (porcja dla kobiety to 50–60 g 
suchego produktu). A do tego mięso, ryba 

lub rośliny strączkowe: soja, ciecierzyca, 
fasola. Plus inne warzywa, bez ograniczeń.

Podwieczorek – np. garstka orzechów 
i suszonych owoców lub coś słodkiego, 
np. domowe ciasto, ale nie więcej niż 
mały kawałek.

Kolacja – powinna być lekka, np. sałatka 
z rybą lub kurczakiem skropiona oliwą 
z oliwy lub olejem rzepakowym, a do 
tego kromka razowego pieczywa. Zero 
makaronów z sosami. I nie za późno – 
dwie, trzy godziny przed snem. Najlepiej iść 
spać wtedy, gdy nie czujesz ani głodu, ani 
przejedzenia.

MENU 4 X FIT!

Zdrowe nawyki 
żywieniowe to także 
lepszy nastrój i dobre 
samopoczucie 
na co dzień.

 Warto piec mięso i kroić je na 
kanapki, gdyż w gotowych wędlinach 
znajduje się mnóstwo tłuszczu. 
Można też kupować wędlinę 
dla dzieci, z atestem. Zazwyczaj 
nie zawiera konserwantów, 
ma mało soli i jest zrobiona z mięsa 
nieoddzielanego mechanicznie.  
Dobry jest też filet z indyka 
– powinien to być cały kawałek 
mięsa, a nie mielonka.
Jeśli chodzi o zboża, wielu osobom 
do spadku wagi wystarczy, 
żeby usunęły z diety produkty 
z oczyszczonej mąki pszennej. 
Odstaw bułeczki, bagietki, biały 
chleb, makarony (zastąp je np. 
kukurydzianymi), pizzę, ciasta, 
kaszę mannę, kuskus, itp. 
Przekonasz się, że efekty będą 
widoczne już po dwóch tygodniach.

JAKIE MIĘSO I MĄKA?

⏋�Gdy już musisz zjeść 
coś słodkiego, niech 
to będzie dobra 
gorzka czekolada.



ABC 
ZDROWIA

KAŻDEGO DNIA W ORGANIZMIE POWSTAJĄ KOMÓRKI, KTÓRE MAJĄ 
ZAKODOWANY JAKIŚ BŁĄD. TO, CZY ROZWINĄ SIĘ W NOWOTWÓR,  
ZALEŻY OD CZYNNIKÓW GENETYCZNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH,  
A ZATEM RÓWNIEŻ OD SPOSOBU ODŻYWIANIA.

w chorobach

 
ZBIERZ 

WSZYSTKIE 
CZĘŚCI 

W następnym numerze:  

„Dieta 
na mocne 

stawy”

P O R A D N I K  D I E T E T Y C Z N Y  N R  4

nowotworowych

Dieta



K
łopot z rakiem polega m.in. na tym, 
że przestrzeganie prawidłowej 
diety – chociaż ze wszech miar 
korzystne i wskazane – nie daje 
gwarancji uchronienia się przed 

nim. A z drugiej strony, niezdrowe jedzenie 
nie musi być równoznaczne z zachorowa-
niem, mimo że znacznie zwiększa ryzyko 
jego wystąpienia. Warto jednak pamiętać, 
że ok. 30 proc. nowotworów złośliwych ma 
podłoże dietozależne, co oznacza, że spo-
sób odżywiania jest w ich przypadku istot-
nym czynnikiem ryzyka. Należą do nich: 
●  nowotwory przewodu pokarmowego 

– począwszy od jamy ustnej, przez prze-
łyk, żołądek, jelita grubego, po raka 
trzustki, dróg żółciowych i pęcherzyka 
żółciowego oraz wątroby,

●  nowotwory piersi, trzonu macicy, jajni-
ków, gruczołu krokowego (prostaty), 
płuc, nerek i pęcherza moczowego.

POKOCHAJ BŁONNIK
Badania naukowe potwierdziły zależność 
między częstością zachorowań na raka jeli-
ta grubego a sposobem odżywiania. Za jedno 
z najbardziej wiarygodnych można uznać 
to firmowane przez European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition. 
Prowadzone było przez 10 lat, a więc wystar-
czająco długo, by obserwować pacjentów. 

Obejmowało pół miliona osób mieszkają-
cych w krajach Europy Zachodniej. Dzięki 
temu można było sprawdzić i porównać, jak 
na zdrowie działają odmienny klimat, sto-
pień zanieczyszczenia środowiska, warun-
ki życia oraz sposób odżywiania.

Okazało się, że największy wpływ 
na powstanie nowotworów ma zbyt mała 
ilość błonnika w codziennej diecie. Skład-
nik ten – poprzez usprawnienie pracy prze-
wodu pokarmowego i przeciwdziałanie 
zaparciom – zmniejsza ryzyko rozwoju 
raka przewodu pokarmowego, a zwłaszcza 
jelita grubego. Dieta bogata w tłuszcze zwie-
rzęce i białka, a uboga we włókna roślin-
ne (błonnik) nasila toksyczne działanie 
związków chemicznych obecnych w kale. 

Bogate w błonnik są otręby, mąka razo-
wa, kasze, marchew, ogórki, pomidory, gro-
szek, brokuły, kapusta, gruszki, truskawki, 
jabłka. Pół filiżanki jeżyn lub malin zawie-
ra 9 g błonnika, 2 figi – 7 g, a jabłko – 3 g.

DOCEŃ RYBY I OLEJE 
Potwierdzone naukowo są też korzyści 
płynące z jedzenia tłuszczów zawierają-
cych kwasy omega-3 (np. ryby) oraz 
omega-6 (np. oliwa z oliwek), czyli nie-
zbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. 
Hamują one rozwój guzów oraz namna-
żanie się i rozprzestrzenianie chorych 
komórek. Dlatego zapobiegają nowotwo-
rom. Szczególnie dotyczy to raka prosta-
ty, piersi i jelita grubego. Kwas tłuszczo-
wy z grupy omega-3 zwiększa również 
skuteczność chemioterapii.

Najlepszym źródłem kwasów omega-3 
są ryby morskie, takie jak tuńczyk, 
makrela, sardynka, łosoś. Staraj się jeść 
ich co najmniej 300 g tygodniowo. Się-
gaj również po oleje roślinne – rzepa-
kowy, lniany, sojowy, kukurydziany, 
z pestek winogron. Do smażenia stosuj 
olej rzepakowy lub oliwę z oliwek, nato-
miast pozostałych używaj na surowo 
– do sałatek, surówek itp.

⏋ Około 30 procent 
nowotworów 
złośliwych 
ma podłoże 
dietozależne. 
Oznacza to, że 
sposób odżywiania 
jest istotnym 
czynnikiem ryzyka.

KOKTAJL ZDROWIA
Sięgnij po supermiks antyoksydantów:

1 szklanka wystudzonej czystej 
zielonej herbaty (bez dodatków), pół 
pomarańczy, 1 mandarynka, 1 kiwi, 
ćwiartka awokado. 

Owoce obierz i zmiksuj z dodatkiem 
cukru brzozowego. Pij dwa razy 

dziennie, najlepiej zagryzając kilkoma 
orzechami brazylijskimi. Taka 
mieszanka zawiera m.in. katechiny, 
nienasycone kwasy tłuszczowe, 
witaminy A i E oraz selen. Dzięki 
temu uszczelnia naczynia krwionośne 
i błony komórkowe oraz spowalnia 
wzrost komórek rakowych. 

DOBRZE WIEDZIEĆ
Planowanie diety u osoby chorej 
na raka musi być rozpatrywane 
indywidualnie. Wiele zależy 
od rodzaju nowotworu, metody 
leczenia, wieku, płci, chorób 
towarzyszących, ogólnej 
wydolności organizmu, a także 
od tego, czy pacjent jest  
w czasie chemio- lub radioterapii,  
przed leczeniem operacyjnym  
czy po jego zakończeniu. 
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MIĘSO KONTRA WEGE
Dieta bezmięsna zmniejsza ryzyko kilku 
groźnych nowotworów złośliwych. 
Po przebadaniu ponad 60 tys. osób brytyj-
scy i nowozelandzcy uczeni ogłosili, 
że wegetarianie rzadziej chorują na raka 
krwi, pęcherza oraz żołądka. W przypad-
ku tego ostatniego ryzyko zachorowania 
u wegetarian jest o 1/3 mniejsze z powodu 
niejedzenia czerwonego mięsa (wołowina, 
wieprzowina, kaczka, gęś, dziczyzna). Uwa-
ża się, że winne są m.in. zawarte w nim 
związki azotowe, które uszkadzają DNA, 
co prowadzi do mutacji komórek. 

⏋ Zwiększone 
spożycie błonnika 
pokarmowego 
może przyczynić 
się do zmniejszenia 
ryzyka nowotworu 
jelita grubego 
o 40–50 procent.

NAJWAŻNIEJSZE 
ANTYOKSYDANTY
●  Kapustne: wszystkie 

kapusty, kalafior, brokuły, 
brukselka, rzepa, rzodkiew 

– glukozynolany: 
izotiocyjaniany i indole; 
sulforafan 

●  Czosnkowate: wszystkie 
cebule, czosnek, szczypior, por 

– związki organosiarkowe: 
allina, alicyna, siarczek 
i disiarczek allilu 

●  Soja: mąka, mleko, tofu, 
miso, ziarno, sos sojowy 

– izoflawony, m.in. 
fitoestrogeny: genisteina, 
daidzeina, glicyteina 

●  Dyniowate: dynie, cukinie, 
kabaczki, patisony 

– karotenoidy: alfa- i beta-karoten 

●  Pomidory: likopen 
●  Owoce jagodowe: jagody, 

borówki, żurawiny, truskawki, 
maliny, porzeczki 

– kwas elagowy, antocyjaniny 
i proantocyjanidy 

●  Kurkuma – kurkumina 

●  Zielona herbata – katechiny 

●  Cytrusy – witamina C, 
polifenole i terpeny: 
limoneny, kumaryny 

●  Ciemne winogrona szczepu 
pinot noir, czerwone wino 
tego szczepu – jeden 
kieliszek 150 ml, sok 
winogronowy lub żurawinowy 

●  Gorzka czekolada, 
min. 70 proc. kakao
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Ku zdziwieniu uczonych okazało się, 
że rezygnacja z czerwonego mięsa nie 
chroni w sposób jednoznaczny przed 
rakiem jelita grubego. „British Journal 
of Cancer”, w którym opublikowano wyni-
ki wspomnianych badań, podkreśla, 
że uczeni wciąż szukają czynnika, który 
uruchamia procesy nowotworowe. Spra-
wa jest więc otwarta. Część ekspertów 
przekonuje, że czerwone mięso szkodzi, 
a część uważa, że nie ma wystarczających 
podstaw, by tak sądzić. 

OGRANICZ LUB ODSTAW
Na czarnej liście produktów, które pro-
wokują procesy nowotworowe w organi-
zmie, pierwsze miejsce zajmują tłuszcze 
nasycone. To te, które znajdują się m.in. 
w tłustym mięsie, śmietanie, lodach, maśle, 
tłustym serze, oraz w żywności wysoko-
przetworzonej – nie tylko w fast foodach, 
ale i w produktach w proszku oraz w goto-
wych daniach do odgrzewania. Nieko-
rzystne działanie ma także biały cukier 
– wysoki poziom insuliny podsyca bowiem 
procesy zapalne, które stymulują wzrost 
komórek – również tych rakowych.

ZDROWO, CZYLI JAK?
Dieta antynowotworowa powinna być 
bogata w produkty neutralizujące wolne 
rodniki, czyli przeciwutleniacze. Należą 
do nich m.in. witaminy A, E, C, likopen, 
luteina (patrz: ramka). Staraj się odżywiać 
zgodnie z zapotrzebowaniem energetycz-
nym twojego organizmu (BMI 20–25). 
Codziennie jedz:
●  przynajmniej 30 g błonnika oraz 1 g 

wapnia i witamin, 
●  400–800 g warzyw i owoców, 

●  600–800 g produktów zbożowych (ciemne 
pieczywo, gruboziarniste kasze),

●  pij 1,5 do 2 l wody.

CO JESZCZE SZKODZI?
●  Produkty solone i wędzone. Ich nad-

miar może mieć wpływ na rozwój nowo-
tworów przełyku i żołądka. Badania 
wskazują, że spożywanie mocno solo-
nych pokarmów, przy jednoczesnym 
niedoborze witaminy C i witaminy E, 
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prowadzi do rozwoju stanów przedra- 
kowych.

●  Nadmiar alkoholu. Alkohol zwiększa 
ryzyko nowotworów (szczególnie: jamy 
ustnej, przełyku, gardła, krtani), nasi-
la rakotwórcze działanie tytoniu. Szko-
dliwe uznaje się przekraczanie 20 g czy-
stego etanolu (50 g wódki, 250 g wina, 
½ l piwa) dziennie.

●  Potrawy spalone i marynowane.
●  Zbyt mała ilość warzyw i owoców. Two-

ja dieta powinna być bogata w produkty 
roślinne, a zwłaszcza w zielone i żółte warzy-
wa oraz owoce – szczególnie te, które zawie-
rają witaminy C, E i beta-karoten oraz błon-
nik pokarmowy. Substancje te mają silne 
działanie antyoksydacyjne, dlatego mogą 
chronić komórki organizmu przed dzia-

łaniem wolnych rodników i innych związ-
ków (np. nadtlenków lipidowych) sprzyja-
jących nowotworom. Szczególnie polecane 
są: cytrusy, warzywa zielone, czosnek, cebu-
la, pomidory. Dieta powinna zawierać jak 
najbardziej różnorodną mieszankę warzyw 
i owoców ze względu na brak jednoznacz-
nych wskazań co do gatunku. 

Konsultacja: dr Agata Gaździńska, 
Poradnia Psychodietetyczna AFROTENA

DANIA BOGATE W ANTYOKSYDANTY

Barszcz czerwony

Składniki na 3 porcje:
• 1 marchew średniej wielkości  
• pół średniej pietruszki  
• pół selera • 1/5 średniego pora 
• 2 średnie buraki  
• 1 mała cytryna • 2 ząbki czosnku  
• liść laurowy • ziele angielskie 
• 1 litr wody

Przygotować wywar z warzyw. Marchew, 
pietruszkę, seler i por ugotować 
do miękkości w litrze wody (czas gotowania 
około 30 min). Buraki obrać, zetrzeć na tarce 
o grubych oczkach i wycisnąć do nich 
sok z cytryny. Zalać wrzątkiem i parzyć 
na małym ogniu ok. 20 min, nie gotować. 
Następnie odcedzić i połączyć z wywarem, 
dodać wyciśnięty czosnek, liść laurowy 
i ziele angielskie.

Łosoś pieczony z brokułami

• 350 g filetu z łososia, ze skórą  
• 1 nieduża główka brokuła (500 g)  
• 1 cytryna • szczypior z jednej cebulki dymki  
• 2 łyżki oleju rzepakowego • 2–3 łyżki 
łagodnego sosu sojowego • pieprz, sól

Brokuł podzielić na cząstki. Umyć i oprószyć 
solą. Cytrynę przekroić na pół. Jedną połowę 
podzielić na cząstki, drugą zachować. Płaskie 
żaroodporne naczynie natłuścić i włożyć 
do niego warstwę różyczek brokułu. Skropić 
sokiem z cytryny, dodać posiekany szczypior 
z dymki i pokrojoną na cząstki połówkę 
cytryny. Skropić olejem i wstawić na kwadrans 
do piekarnika nagrzanego do 180 st. C.  
Łososia podzielić na dwie części, przyprawić 
solą, pieprzem i pozostałym sokiem 
z cytryny. Wywinąć połówki ryby jak 
skrzydła motyla i odłożyć. Po 15 minutach 
pieczenia brokułów dołożyć filet do naczynia. 
Całość, a zwłaszcza rybę, polać sosem 
sojowym i piec jeszcze 12–15 minut.

Koktajl pomidorowo-selerowy

• 250 g pomidorków koktajlowych  
• 1 łodyga selera naciowego  
• garść natki pietruszki

Wszystkie składniki zmiksować w blen-
derze. Doprawić odrobiną pieprzu.

Sałatka z rukoli z granatem, 
pomarańczą i orzechami włoskimi

• 1 opakowanie rukoli (100 g)  
• 60 g orzechów włoskich  
• 1 owoc granatu • 2 pomarańcze

Sos winegret:
• 2 łyżki miodu lub syropu klonowego  
• 2 łyżki oleju arganowego, rzepakowego 
lub oliwy • 2 łyżeczki musztardy dijon  
• 1,5 łyżki soku z cytryny • sól i pieprz

Umytą i osuszoną rukolę ułożyć na talerzu. 
Z pomarańczy wykroić cząstki miąższu, 
a z granatu wyłuskać ziarenka. Orzechy lekko 
zrumienić na patelni i posiekać. Składniki sosu 
wymieszać w miseczce i polać nim sałatkę.
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Szczypie?
Nie płacz! 

MALUCHY NIE LUBIĄ 
TABLETEK ANI SYROPÓW, 
NAWET TYCH O SMAKU 
OWOCOWYM. 
I POMYŚLEĆ, ŻE KIEDYŚ 
LEKARSTWA BYŁY 
NIE DO PRZEŁKNIĘCIA. 
NA SAMĄ MYŚL O TRANIE 
PRZECHODZĄ MI CIARKI 
PO PLECACH.

MARTYNA ROZESŁANIEC

Zdarza się jednak, że dzieci mają rację. 
Nie każde lekarstwo pomaga. Szczegól-
nie, gdy jest źle zastosowane. Pamiętam, 
że gdy byłam mała, coś złego działo się 
z moimi oczami. Wiedziałam, że gdy 
boli brzuch, mama daje krople na brzuch, 
a gdy bolą uszy, daje krople na uszy. 
W każdej domowej apteczce znajdowa-
ły się krople na wszelkie dolegliwości, 
w naszej też. Moja troskliwa mama posta-
nowiła więc zakroplić mi oczy. Namó-
wienie dziecka do wypicia syropu jest 
nie lada wyzwaniem, a co dopiero maj-
strowanie przy jego oczach. Udało się 
po długiej walce. Jaki był wrzask! Jak-

by kurczaka z piór obdzierali. Mama 
nie dała się jednak złamać. 

– Szczypie? Nie płacz! Ma 
szczypać, w końcu to lekar-

stwo – przekonywała. 
Gdy oczy po zakropleniu 
zrobiły mi się jeszcze 
bardziej czerwone, 
rodzicielka zaczęła 
podejrzewać, że coś jed-

nak nie poszło zgodnie 
z planem. Włożyła oku-

lary i przyjrzała się etykie-
cie. Po chwili nogi się pod 

nią ugięły. Na buteleczce wid-
niał napis: „Krople do uszu”. 
Od tego czasu lekarstwa przyj-

mowałam tylko od taty. 

TO JESZCZE NIE PROBLEM
Morał z tej historii nie będzie odkryw-

czy. Przede wszystkim czytajmy etykie-
ty i ulotki. Nawet jeżeli wydaje nam się, 
że znamy je na pamięć. Poza tym dzieci 
nigdy nie będą przyjmować lekarstw 
z radością. Tak dla zasady, bo z rodzicem 
nie można się przecież zbyt często zga-
dzać. Choć i tak lepszy chory pięciolatek 
niż humorzasty nastolatek. Wtedy dopie-
ro zaczynają się prawdziwe problemy. 

zielone. Jeżeli karmienie dzieci zdrowym 
jedzeniem przyprawia rodziców o ból 
głowy, to co dopiero podawanie leków! 

BEZ ZNIECZULENIA
Psom i kotom zawijamy niesmaczne tablet-
ki w smaczną szynkę lub przemycamy 
w niezłej kiełbasie. Mało które zwierzę 
nie daje się na to nabrać. Niestety, już 
najmłodsze dzieci potrafią wyczuć pismo 
nosem. I nawet jeżeli raz ten sposób zda 
egzamin, to kolejna próba z pewnością 
będzie spalona. Maluch nie da się dwa 
razy nabrać na tę samą sztuczkę. 

C
zego to rodzice nie wymyślą, 
żeby tylko podać dziecku jakiś 
medyczny specyfik? Zaczyna 
się tradycyjnie od przekony-
wania: „Weź, to dobre dla two-

jego zdrowia”. Maluchy jednak nie dają 
się tak łatwo namówić. Bo jak coś, co ma 
konsystencję gluta i kolor, który nie przy-
pomina niczego, ma być „dobre”? Dla 
dzieci dobre musi być ładne. Nie bez 
powodu unikają szpinaku, tłustego mię-
sa czy startych buraczków. Wszystko 
co ma postać papki idzie w odstawkę. 
Podobnie reagują na produkty, które są 

Ma szczypać

⏋Dzieci nigdy 
nie będą 

przyjmować lekarstw 
z radością. Tak dla 
zasady, bo z rodzicem 
nie można się przecież 
zbyt często zgadzać.
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 HERBATA – ma pozytywny 
wpływ na cały organizm. Napój 
przygotowuje się z czubatej łyżeczki 
ususzonych ziół, które po zalaniu 
wrzątkiem należy odstawić do 
zaparzenia na 5–8 minut. 

OLEJEK – jego przyjemny zapach 
warto wykorzystać do aromaterapii. 
Z kolei po rozcieńczeniu, na przykład 
z olejkiem migdałowym lub jojoba, 
staje się skutecznym kosmetykiem 
pielęgnującym skórę. 

WODA KWIATOWA (hydrolat) 
– używana samodzielnie jako tonik 
wyraźnie spłyca zmarszczki, ujędr-
nia skórę i zmniejsza pory.

KOSMETYKI – ekstrakt ze skalnej 
róży działa przeciwstarzeniowo, 

antyseptycznie, ściągająco oraz 
regenerująco. Dlatego jest on 
częstym składnikiem kremów, 
fluidów i serum dla skóry dojrzałej, 
ze skłonnością do przetłuszczania 
się i trądziku.

PASTYLKI – suplement diety 
zawierający wyciąg z czystka 
wzmacnia organizm, dlatego jest 
szczególnie polecany w okresie 
obniżonej odporności.

NAPÓJ PROBIOTYCZNY – dzięki 
naturalnym procesom fermentacji 
dodatek ekstraktu z zioła 
wspomaga trawienie i chroni florę 
bakteryjną jelit, przez co korzystnie 
wpływa na funkcjonowanie układu 
pokarmowego. 

DOBRODZIEJSTWA Z CZYSTKA

⏋Czystek zawiera 
dużo polifenoli, 

co oznacza, że obniża 
ryzyko chorób serca 
i nowotworów. 

⏋Herbata 
oraz kosmetyki 

zawierające czystek 
poprawiają stan 
i wygląd skóry.
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POLECAMY  
Z NASZEJ APTEKI
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silne antyoksydanty opóźniają proce-
sy starzenia się komórek i działają jak 
naturalny antybiotyk, który zwalcza 
stany zapalne oraz bakterie odpowie-
dzialne za powstawanie wyprysków. 

B
adania naukowe przeprowadzo-
ne przez Instytut LEFO w Ahrens-
burgu wykazały, że herbata 
z czystka zawiera znacznie więk-
sze ilości antyoksydantów niż 

soki owocowe (np. z cytryny, wiśni, czar-
nego bzu) czy czerwone wino. Przeciwu-
tleniacze wspierają naturalne mechanizmy 
obronne komórek, tworząc barierę ochron-
ną przed toksycznymi substancjami – wol-
nymi rodnikami. Te ostatnie przyczyniają 
się do zachorowań na nowotwory i wiele 
schorzeń sercowo-naczyniowych, w tym 
miażdżycę czy nadciśnienie tętnicze, oraz 
przyspieszają procesy starzenia. 

Prof. Claus Peter Siegers z Uniwersyte-
tu w Lubece dowiódł, że roślina ma rów-
nież właściwości oczyszczające. Eliminu-
je toksyczne metale ciężkie, które wnikają 
do krwioobiegu z zanieczyszczonego powie-
trza i żywności, a także przez wdychanie 
dymu tytoniowego. Nałogowi palacze pod-
dani badaniu pili leczniczy wywar dwa 
razy dziennie przez cztery tygodnie. Po tym 
okresie stwierdzono znaczne obniżenie 
poziomu kadmu w ich organizmie. 

ODPORNOŚĆ 
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Po herbatę i inne preparaty zawierające eks-
trakt z czystka warto szczególnie sięgać od 
jesieni do wiosny, ponieważ nasz organizm 
jest wtedy osłabiony i podatny na infekcje. 
Obserwacje dr Vinzenz Nowak z Bad Iburg 
potwierdziły, że picie nawet jednej filiżanki 
naparu dziennie znacząco wzmacnia układ 
odpornościowy, stymulując go do walki 
z wirusami, bakteriami i grzybami. Zysku-
jemy dodatkową barierę ochronną przed tak 
uciążliwymi dolegliwościami jak nieżyt żołąd-
ka, grypa czy zapalenie dziąseł. 

MŁODOŚĆ I PIĘKNO
Działanie ziołowego napoju widać także 
na zewnątrz. Picie go dwa razy dziennie 
oraz stosowanie kosmetyków z dodatkiem 
wyciągu ze skalnej róży oczyszczają cerę, 
nadają jej promienny wygląd i pomagają 
w walce z trądzikiem. W odróżnieniu 
od innych terapii zwalczających niedosko-
nałości skóry aż 64 proc. badanych, którzy 
przez cztery tygodnie stosowali tę kurację, 
zauważyło wyraźną poprawę stanu cery. 
Sekret takiego działania tkwi zapewne 
w wysokim poziomie polifenoli, które jako 

PRZYJEMNY ZAPACH
Z czystka wytwarza się aromatyczną 
żywicę – labdanum. Dawniej pozyski-
wano ją dzięki kozom i owcom. Ta lep-
ka substancja osiadała bowiem na sier-
ści zwierząt pasących się wśród krzewów 
czystka, a następnie była z niej wycze-
sywana. Obecnie otrzymuje się ją znacz-
nie łatwiej, bo poprzez gotowanie gałą-
zek i liści. W efekcie powstaje masa 
o charakterystycznym drzewnym zapa-
chu, często wykorzystywana do two-
rzenia perfum – szczególnie w kom-
pozycjach szyprowych. 

Moda
na czystek

MIESZKAŃCY KRETY, PIJĄCY NAPAR Z CZYSTKA, 
CZĘSTO DOŻYWAJĄ STU LAT. MÓWI SIĘ, 

ŻE DŁUGOWIECZNOŚĆ ZAWDZIĘCZAJĄ WŁAŚNIE 
SKALNYM RÓŻOM ROSNĄCYM NA TEJ WYSPIE.

JOANNA GRĄDZKA
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 Historia krzewów o białych, 
fioletowych lub różowych 
kwiatach porastających skaliste 
wybrzeża oraz ich leczniczych 
właściwości sięga IV w. p.n.e. 
Już wtedy wywar z czystka, 
nazywanego także skalną różą lub 
łzami Chrystusa, przygotowywano 
w krajach śródziemnomorskich, 
na Bliskim Wschodzie, w Afryce 
i na Wyspach Kanaryjskich.  
Napój z czystka miał poprawiać 
samopoczucie, dodawać sił 
witalnych i odwagi. Dzisiaj 
niezwykłe atuty tego zioła 
to już nie legendy, ale 
potwierdzone naukowo fakty, 
które sprawiły, że zyskuje ono 
coraz większą popularność. 

OD LAT NA TOPIE

Czystek (Cistus) 
to również 
krzew ozdobny, 
o delikatnych 
pergaminowych 
kwiatach.



MGR INŻ. TOMASZ STROJNY,
CZŁONEK PSZCZELNICZEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

MA NIEZRÓWNANY SMAK, A POZA TYM ODŻYWIA 
MÓZG, WZMACNIA SERCE, KOI NERWY, DZIAŁA 
ANTYBAKTERYJNIE I PRZECIWZAPALNIE, GOI RANY. 
SPRAWDŹ, JAKIE JESZCZE WŁAŚCIWOŚCI 
MA TEN BEZCENNY DLA ZDROWIA PRODUKT.

5 goździków. Odstawić na kilka godzin. Pić 
1–2 łyżki trzy razy dziennie. Syrop ten ide-
alnie sprawdza się przy przeziębieniach 
i infekcjach górnych dróg oddechowych. 

BOGACTWO BIOPIERWIASTKÓW
Wśród polskich miodów najwyższą aktyw-
nością antybiotyczną wyróżniają się: spa-
dziowy, nektarowo-spadziowy, gryczany 
i lipowy. Natomiast rzepakowe oraz wie-
lokwiatowe mają niezwykle korzystne 
właściwości dla osób aktywnych fizycz-
nie, przemęczonych oraz rekonwalescen-
tów. Można to wyjaśnić występowaniem 
w nich łatwo przyswajalnych węglowoda-
nów, enzymów i wielu biopierwiastków, 
m.in. żelaza, miedzi, magnezu, chromu, 
cynku i potasu, który w szczególności 
powinien być uzupełniany podczas wysił-
ku. Pozostałe biopierwiastki przyczynia-
ją się do utrzymania właściwego ciśnie-
nia osmotycznego krwi oraz równowagi 
kwasowo-zasadowej organizmu. 

Miód najszybciej ze wszystkich pro-
duktów naturalnych uzupełnia niedobo-
ry energetyczne oraz łagodzi skutki nad-
miernego napięcia nerwowego. Dzieje się 
tak, ponieważ zawarte w nim związki 
występują w najlepiej przyswajalnej posta-
ci naturalnych połączeń, doskonale roz-
poznawalnych biochemicznie i wchłania-
nych przez nasz system trawienny. 

ILE DLA KOGO?
Według zaleceń specjalistów dzienna daw-
ka miodu dla osoby dorosłej powinna 
wynosić 3–5 łyżek stołowych (60–100 g). 
Dzieciom w wieku 2–6 lat warto podawać 
3 łyżeczki (ok. 25 g), a tym w wieku 7–12 lat 
– 6 łyżeczek (ok. 50 g). 

Chcąc uzyskać lepsze wchłanianie, nale-
ży go rozpuścić w szklance przegotowanej 
letniej wody, herbaty lub mleka i pić godzinę 
przed jedzeniem lub po nim. Można tak-
że przetrzymywać łyżeczkę miodu przez 
dłuższy czas w ustach. W ten sposób jego 
cenne składniki czynne wchłaniane są z jamy 
ustnej bezpośrednio do krwi. 

W celu uzyskania dodatkowych infor-
macji o właściwościach poszczególnych 
odmian miodów, zachęcamy do zapozna-
nia się z treścią ulotki, którą znajdą Pań-
stwo w aptece. 

M
iód od wieków towarzyszy 
człowiekowi. Już tysiące lat 
temu ludzie pozyskiwali 
go od dzikich pszczół, cze-
go dowodem są naskalne 

rysunki w wielu miejscach na świecie. 
Jego dobroczynne właściwości znano 
i wykorzystywano w medycynie naj-
większych starożytnych kultur. W Egip-
cie uważany był za jeden z najbardziej 
skutecznych środków leczniczych. Wcho-
dził w skład ponad stu lekarstw i maści 
ówcześnie stosowanych. Najsłynniejszy 
medyk starożytnej Grecji, Hipokrates, 
leczył miodem rany, kaszel i choroby 
płuc. Sam też regularnie go spożywał, 
a legenda głosi, że na jego grobie osie-
dlił się rój pszczół. O znaczeniu i roli 
miodu wspomina również Biblia. W Sta-
rym Testamencie król Salomon radził: 
„Jedz, synu, miód, bo jest dobry i prze-
dłuży dni twego żywota”. 

NAUKOWE PODSTAWY
Tysiące lat doświadczeń ludzkości z mio-
dem sprawiły, że jest on nadal ceniony 
i zaliczany do najwartościowszych pro-
duktów naturalnych. Ma niezastąpione 
właściwości odżywcze i dietetyczne. Sto-
sowany jest zarówno w profilaktyce, jak 
i w leczeniu wielu dolegliwości trapiących 
współczesnego człowieka, będących skut-
kiem skażenia środowiska, przewlekłego 
stresu czy spożywania wysoko przetwo-
rzonej żywności. Znane od wieków proz-
drowotne właściwości miodu są obecnie 
potwierdzone i wyjaśnione przez tysiące 
prac naukowych oraz badania kliniczne 
prowadzone w wielu krajach. 

Jedną z najważniejszych cech miodu są jego 
właściwości antybiotyczne. Wynikają one 
z kompleksowego działania przynajmniej 
kilku mechanizmów. Jednym z nich jest 
powstawanie nadtlenku wodoru (wody utle-
nionej), które wynika z wysokiej aktywno-
ści enzymów zawartych w miodzie. Istot-
ną rolę odgrywa również zawartość olejków 
eterycznych oraz flawonoidów pochodzą-
cych z nektaru kwiatów i propolisu zebra-
nego przez pszczoły z pąków drzew. 
To wszystko sprawia, że spektrum działa-
nia antybiotycznego miodu jest bardzo sze-
rokie i znajduje zastosowanie jako uzupeł-
nienie terapii w leczeniu wielu infekcji 
bakteryjnych i grzybiczych. Działanie zawar-
tych w miodzie substancji biologicznie czyn-
nych można spotęgować przez łączenie 
go na przykład z herbatami owocowymi 
i naparami z ziół. Przy czym należy pamię-
tać, że nie możemy dodawać go do płynów 
o temperaturze wyższej niż 45 st. C. 

CENNA ZAWARTOŚĆ
Bardzo dobrym przykładem na takie syner-
giczne działanie jest syrop z miodu i cebuli 
z dodatkiem goździków i cynamonu: 3 średnie 
cebule pokroić w cienkie krążki, dołożyć 
4 łyżki stołowe miodu, najlepiej spadziowe-
go. Dodać pół łyżeczki cynamonu oraz 

Złoty
eliksir zdrowia
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⏋Cenne właściwości 
miodu zostały 

potwierdzone 
badaniami klinicznymi 
w wielu krajach. 

⏋Zawarte w miodzie 
związki są bardzo 

dobrze rozpoznawalne 
i wchłaniane przez  
nasz system trawienny. 
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naczyń, ale stosowanie preparatów 
do cery wrażliwej lub naczynkowej 
ma działanie profilaktyczne. Poprawia 
kondycję naskórka i uszczelnia ściany 
naczyń, a tym samym nie dopuszcza 
do utrwalania się zmian. Zielony kolor 
niektórych kosmetyków służy ich szyb-
kiemu zamaskowaniu. Nie znaczy 
to jednak, że je likwiduje.

 FAKT 7 

PODSTAWA PIELĘGNACJI: 
WZMACNIANIE 
I DELIKATNOŚĆ 
Im mocniejsza skóra, tym mniejsze ryzy-
ko uszkodzenia kolejnych naczyń. Nie 
ma więc przeciwwskazań do używania 
peelingów chemicznych. W kremach 
do cery naczynkowej szukaj substancji 
o działaniu wzmacniającym barierę 
ochronną naskórka: skwalenu, cerami-
dów, lecytyny, fitosteroli, olejów roślin-
nych, np. z ogórecznika, wiesiołka, oraz 
wosków. W pielęgnacji postaw na deli-
katność: myj twarz preparatami bez 
mydła, używaj kosmetyków do cery 
wrażliwej, najlepiej aptecznych, i prze-
badanych przez dermatologów. Produk-
ty te szybciej redukują obrzęki i zaczer-
wienienia oraz uszczelniają naczynia 
krwionośne. Często zawierają bioflawo-
noidy, np. diosminę i hesperydynę, któ-
re wpływają na mikrokrążenie skórne, 
witaminę C – wzmacniającą naczynia, 
oraz witaminę PP – działającą przeciw-
zapalnie. W ich składzie pojawiają się 
również panthenol, alantoina, kaszta-
nowiec, oczar wirginijski, arnika gór-
ska, lukrecja. Jesienią i zimą sięgaj 
po emulsje półtłuste dla cery naczynio-
wej, które poza aktywnym działaniem 
na same naczynka będą uzupełniać 
płaszcz hydrolipidowy, a tym samym 
budować barierę ochronną skóry. Uni-
kaj substancji drażniących, np. alkoho-
lu i kwasów owocowych. 

INGA KAZANA

⏋�Zielone kosmetyki 
szybko maskują 
naczynka. Nie 
znaczy to jednak, 
że je likwidują. 

sem stan ten się utrwala i powstają pającz-
ki naczyniowe, czyli teleangiektazje.

 FAKT 3 

O PREDYSPOZYCJACH 
DECYDUJĄ GENY I EMOCJE
Grubość i elastyczność ścian naczyń 
krwionośnych to kwestia naturalnie wro-
dzona. U niektórych z nas nie rozszerza-
ją się one nawet pod wpływem silnych 
bodźców, u innych do trwałego zaczer-
wienienia wystarcza niewielka zmiana 
temperatury. Cerę naczynkową częściej 
mają osoby nerwowe, nadpobudliwe, 
żyjące w stresie. Niekorzystnie działają 
też choroby ogólnoustrojowe – nadci-
śnienie, cukrzyca, zaburzenia wątroby.

 FAKT 4 

NAJLEPIEJ TRZYMAĆ SIĘ 
Z DALA OD CIEPŁA
Jednym z największych wrogów cery 
naczyniowej jest słońce. Promienie UV 
uszkadzają ścianki naczyń włosowa-
tych, a opalenizna pogarsza stan skó-
ry. Dlatego zawsze warto mieć pod ręką 
preparaty z filtrami UVA i UVB (zimą 
– SPF 15, latem – SPF 50). 

Lepiej też unikać mycia twarzy gorą-
cą czy lodowatą wodą, a rozgrzewają-
ce maseczki zamienić na łagodzące. 
Zimą warto zrezygnować z rozgrzewa-
jących balsamów i kremów – np. z cyna-
monem, a postawić na preparaty 
z wyciągiem z kasztanowca, arniki gór-
skiej albo nagietka, które uszczelniają 
naczynia. Temperatura w mieszkaniu 
nie powinna przekraczać 21 st. C. Jeśli 
jest cieplej – warto przykręcić kalory-
fery. Nie wolno siadać blisko źródła 
ciepła – kominka, piecyka itp.

 FAKT 5 

ROZSZERZONYCH NACZYNEK 
NIE DA SIĘ NAPRAWIĆ, 
A JEDYNIE ZAMKNĄĆ
Pajączki można zamaskować korekto-
rem czy podkładem albo „wyłączyć” 
za pomocą lasera w gabinecie dermato-
logicznym. Zabieg polega na tym, że 
energia absorbuje barwnik zawarty 
w hemoglobinie, czyli niweluje czer-
wień, i niszczy od wewnątrz ściany naczy-
nia, które zapadają się do środka.

 FAKT 6 

KOSMETYKI SĄ NIEZBĘDNE 
DLA DOBREGO WYGLĄDU
Co prawda żaden krem, serum czy 
maska nie naprawią uszkodzonych 

Niechciane
pajączki

P
owodem kłopotów ze skórą naczyn-
kową jest mała elastyczność naczyń 
krwionośnych. Zdaniem derma-
tologów nie jest to żadna choroba, 
a jedynie defekt kosmetyczny. Roz-

wiązaniem tego problemu są profilaktyka 
oraz specjalnie dobrane kosmetyki.

 FAKT 1 

NIE KAŻDE ZACZERWIENIENIE 
ŚWIADCZY O CERZE 
NACZYNKOWEJ
Czasami wynika z mechanicznego lub che-
micznego podrażnienia: mocnego pociera-
nia wacikiem podczas oczyszczania, zbyt 

U
R

O
D

A

częstego stosowania gruboziarnistego peelin-
gu lub kosmetyków z drażniącym składni-
kiem, np. kwasami owocowymi. Może też 
być efektem płytkiego unaczynienia skóry, 
co też wymaga delikatniejszej pielęgnacji.

 FAKT 2 

SKÓRA TA JEST NADREAKTYWNA
Oznacza to, że sprawia problemy w warun-
kach, które cera normalna znosi bez proble-
mu. Nie lubi wiatru, mrozu, słońca, różnic 
temperatury, gorących potraw i napojów, 
ostrych przypraw, kawy i alkoholu. Łatwo 
się też czerwieni od stresu i emocji, a więk-
szość kosmetyków wywołuje jej podrażnie-

nie. Przyczyną jest nieprawidłowa praca 
naczyń włosowatych w skórze właściwej. 
W zwykłych warunkach część z nich roz-
szerza się i wypełnia krwią, a inne pozosta-
ją okresowo zamknięte. Bywa jednak, 
że mechanizm ten się zaburza, a naczynia 
włosowate nadmiernie się rozszerzają. Z cza-

⏋�Prześwitujące 
przez naskórek 
naczynka nie 
są, jak często się 
mówi, popękane, 
lecz trwale 
rozszerzone 
i określa się 
je mianem 
teleangiektazji.

JEST WYMAGAJĄCA, 
CHIMERYCZNA 
I WRAŻLIWA – ZARÓWNO 
NA KOSMETYKI, 
JAK I NA WARUNKI 
ATMOSFERYCZNE. 
DLATEGO POTRZEBUJE 
RYGORYSTYCZNEJ 
PIELĘGNACJI NA CO DZIEŃ.



MARTA MARUSZCZAK

Ulubiona zabawka może 
być dla dziecka dobrym 
towarzyszem w czasie 
choroby. Łatwiej łykać 

niesmaczne specyfiki, gdy 
misiek też je „łyka”.
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O SKUTECZNOŚCI TERAPII DECYDUJĄ  
NIE TYLKO SAME PREPARATY, ALE TEŻ SPOSÓB 
ICH APLIKOWANIA. SPRAWDŹ, CO WARTO 
WIEDZIEĆ, ŻEBY UNIKNĄĆ BŁĘDÓW.

Szkoła
podawania leków
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⏋�Najpierw 
podaje się lek 
najważniejszy, 
a dopiero 
potem środki 
wspomagające.

⏋�Gdy maluch 
wypluwa lek 
lub wymiotuje 
po jego przyjęciu, 
powiedz o tym 
lekarzowi.
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d chwili zrealizowania 
recepty do poprawy stanu 
zdrowia droga nie zawsze 
jest prosta. Kłopoty poja-
wiają się, gdy dziecko nie 

chce lub nie potrafi połknąć tabletki, 
wypluwa niesmaczną zawiesinę albo 
wymiotuje po podaniu syropu. 
Co możesz wtedy robić? 

SYROP LUB ZAWIESINA
Większość leków dla małych pacjen-
tów ma formę płynu, co znacznie uła-
twia ich przyjmowanie. Owocowy 
aromat, apetyczny kolor i słodki smak 
to kolejne atuty. Producenci zwykle 
dodają do opakowania miarkę z zazna-
czoną objętością dawki, łyżeczkę 
z podziałką albo dozownik umożli-
wiający odmierzenie odpowiedniej 
porcji lekarstwa. Niestety, dzieci cza-
sem po przyjęciu pierwszej dawki 
odmawiają połykania kolejnych.

Podpowiedzi:
●  Serwuj lek dość dobrze schłodzo-

ny – jego smak jest wówczas mniej 
intensywny i mały pacjent łatwiej 
go zaakceptuje.

●  Jeśli korzystasz z łyżeczki, wybie-
raj dość płaską, bo łatwiej z niej 
zgarnąć zawartość. Nie wsuwaj jej 
zbyt głęboko, żeby nie wywołać 
odruchu wymiotnego.

●  Płyn aplikowany maluchowi 
za pomocą dozownika, czyli spe-
cjalnej strzykawki, uwalniaj mię-
dzy dziąsłami a językiem – smak 
będzie wtedy mniej wyczuwalny.

●  Kiedy dziecko jest niespokojne, 
posadź je sobie na kolanach, zde-
cydowanie przytrzymaj rączki 
i dopiero wtedy podaj preparat.

●  Jeśli brzdąc wypluwa antybiotyk 
w zawiesinie lub wymiotuje po jego 
przyjęciu, powiedz o tym lekarzo-
wi. Przepisze ten sam lek w innej 
formie lub zmieni jego rodzaj.

TABLETKI
Większość dzieci opanowuje umie-
jętność połykania tabletek w trze-
cim, czwartym roku życia, ale nie-
które mają z tym kłopot jeszcze 
w wieku szkolnym. Są i takie, które 
po prostu nie lubią lub nie potrafią 
przyjmować pigułek. Krztuszą się 
przy tym i mają odruch wymiotny. 
Bywa i tak, że silny ból gardła i kaszel 
skutecznie utrudniają połknięcie 
tabletki. Zmuszanie do ponawiania 
tych prób nie ma wtedy sensu. 

Podpowiedzi:
●  Tabletka niepowlekana – rozkrusz 

lub rozgnieć na łyżeczce i dodaj 
odrobinę przegotowanej i ostudzo-
nej wody, a następnie podaj dziec-
ku. Gdy pastylka ma widoczne 
nacięcia, przetnij ją lub przełam 
– niech maluch połknie ją w mniej-
szych częściach.

●  Tabletka powlekana (zwykle to tzw. 
preparat dojelitowy) – błyszcząca, 
śliska, często kolorowa, o opływo-
wym kształcie i słodkiej otoczce. 
Nie wolno jej dzielić ani kruszyć 
– powinna być połknięta w całości. 
Uszkodzenie otoczki powoduje zbyt 
szybkie i zbyt wczesne uwolnienie 
leku w nieodpowiednim odcinku 
przewodu pokarmowego. Jeśli dziec-
ko ma kłopot z połknięciem takiej 
tabletki, poproś lekarza o zmianę 
formy leku na zawiesinę.

●  Kapsułka – często dwukolorowa, 
o wrzecionowatym kształcie. Musi 
być przyjęta w całości. W środku ukry-
ta jest substancja czynna, która powin-
na być uwalniana stopniowo. Dzięki 
temu lekarstwo ma przedłużone  
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działanie i wystarczy podawać je na 
przykład dwa razy dziennie – zawsze 
tak, jak zalecił pediatra. Jeżeli mały czło-
wiek nie radzi sobie z łykaniem, poproś 
lekarza o zamianę kapsułki na zawiesinę.

CZYM POPIJAĆ?
Najlepsza jest niegazowana letnia woda, 
bo masz wtedy pewność, że lek zadziała 
tak, jak powinien. Najlepiej, by dziecko 
popiło go dużą ilością płynu, np. połową 
szklanki. Może pić małymi porcjami, 
robiąc kilkuminutowe przerwy – to pozwo-
li uniknąć wymiotów.

Podpowiedzi:
Nie podawaj do popijania:
●  soku owocowego – w kwaśnym środo-

wisku część leków traci swoje ważne 
właściwości,

●  soku grejpfrutowego – jego składniki 
w połączeniu z niektórymi preparata-

mi antyalergicznymi mogą powodować 
m.in. zaburzenia rytmu serca,

●  napojów gazowanych – znajdujący się 
w nich kwas węglowy zmienia własno-
ści wielu farmaceutyków,

●  herbaty – zawarta w niej tanina hamu-
je m.in. wchłanianie żelaza,

●  mleka i napojów mlecznych – obecny 
w nich wapń może obniżyć lub zablo-
kować działanie antybiotyków.

KOLEJNOŚĆ APLIKOWANIA
Najpierw podaje się lek najważniejszy, 
potem wspomagające. Jeśli dziecko odma-
wia przyjęcia lekarstw, ma mdłości lub 
bardzo źle się czuje, niech przyjmuje głów-
ny preparat, a pozostałe możesz mu podać 
w następnej porze aplikacji.

Dowiedz się, jak często należy podawać 
dany lek, w jakiej dawce, przed jedzeniem 
czy po nim i ile dni ma trwać kuracja. Naj-
lepiej, by lekarz zapisał to na kartce, wte-
dy masz pewność, że nie zapomnisz.

Podpowiedzi:
●  Nie zmieniaj na własną rękę dawki ani 

częstotliwości podawania preparatu. 
●  Przestrzegaj pory aplikacji. Jeśli boisz 

się, że o tym zapomnisz, ustawiaj sobie 
dzwonek w telefonie lub budzik.

●  Nie przerywaj kuracji, nawet jeśli 
dziecko czuje się lepiej. Leczenie powin-
no trwać tak długo, jak zalecił lekarz.

PYTANIA DODATKOWE
●  Co trzeba zrobić, jeśli dziecko połknie 

i zwymiotuje lekarstwo?
Wchłonięcie leku następuje w ciągu godzi-

ny od czasu przyjęcia. Jeśli maluch zwy-
miotował wcześniej niż po 60 minutach, 
podaj mu drugą dawkę. Jeżeli później – nie 
powtarzaj aplikacji.

Gdy wymioty są uporczywe, powiedz 
o tym lekarzowi. Może mały pacjent źle 
toleruje przepisany antybiotyk i trzeba 
go zmienić. Poza tym same wymioty 
są niebezpieczne, ponieważ mogą prowa-
dzić do odwodnienia organizmu.

●  Czy można rozcieńczać niesmaczne 
lekarstwo w płynie?

Nie, bo jeśli dziecko nie wypije wszyst-
kiego, nie będzie wiadomo, jaką część leku 
przyjęło. Lepiej nakłonić je do przełknię-
cia małej dawki lekarstwa o niedobrym 
smaku niż pół kubka rozcieńczonego, ale 
i tak niesmacznego specyfiku. 

⏋�Jeżeli maluch 
zwymiotował 
lekarstwo wcześniej 
niż po 60 minutach, 
podaj mu drugą 
dawkę.

⏋�Do popijania 
najlepsza jest zwykła 
woda, bo masz 
wtedy pewność, 
że lek zadziała tak, 
jak powinien.

Dla większości 
dzieci wygodną 

formą leku 
jest płyn.

Przy podawaniu leku nie wsuwaj łyżki 
zbyt głęboko, żeby nie wywołać  

odruchu wymiotnego. 
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w nosie i kopie w siedzenie przed sobą. 
Niania cicho zwraca mu uwagę, żeby 
przestał. Zero reakcji. Ponawia prośbę, 
a kiedy to nie działa, mówi głośniej: „Pro-
szę, przestań!”. Po tych słowach chłopiec 
woła: „Nie wolno na mnie krzyczeć!”. 

Podobnie reaguje, kiedy nie chce speł-
nić polecenia matki lub babci i zostaje 
ono powtórzone stanowczym tonem. 
Proszony o interwencję, ojciec uspra-
wiedliwia syna, twierdząc, że sam nigdy 
nie ma z nim takich kłopotów, bo trze-
ba umieć do dziecka dotrzeć. I nie widzi 
w jego zachowaniu nic niestosownego.

MIŁOŚĆ ŹLE POJĘTA
W stosunku rodziców do ich pociech 
widać różne postawy. Od sensownych 
zasad wdrażanych od wczesnych lat, 
poprzez spychanie na dziadków i nianie 
obowiązków w ychowawczych, 
po pobłażanie kaprysom. Drugi i trzeci 
przypadek różni tylko motywacja, 
bo sposób postępowania rodziców jest 
podobny. W drugim wynika z poczucia 
winy, że nie poświęcają pociechom wystar-
czającej uwagi. A w trzecim – ze źle poj-
mowanej miłości. Rodzice ci często sły-
szeli o problemach emocjonalnych ludzi, 
których dzieciństwo nie było takie, jak 
być powinno, lub mają poczucie, że sami 
nie byli wystarczająco kochani. W oba-
wie przed popełnieniem tego błędu w sto-
sunku do własnego dziecka odnoszą się 
zbyt pobłażliwie do jego zachowań. Postę-
pując w taki sposób, nie wyposażają 
go w niezbędne umiejętności socjaliza-
cyjne. Utrzymują je w przekonaniu, 
że jest najważniejsze na świecie. Dlate-
go gdy styka się ono z innymi dziećmi, 
uważa, że powinny respektować należ-
ne mu prawa, natomiast ono nie jest 
do niczego zobowiązane.

KONFRONTACJA Z ŻYCIEM
Nauczycielki mówią o kłopotach z taki-
mi wychowankami. A jeszcze bardziej 
z ich mamami. Zwrócenie dziecku uwa-
gi, że na przykład pisze niestarannie, 
sprowadza do szkoły zaniepokojoną tym 
zajściem rodzicielkę. Młodemu człowie-
kowi trudno się dziwić, bo jest przyzwy-
czajony do bycia oczkiem w głowie i bole-
śnie przeżywa każdą krytykę. Badania 
wskazują jednak, że rośnie liczba uczniów 
z zaburzeniami lękowymi, a w starszych 
klasach – z depresją. Dziecko nieodpor-
ne na rywalizację, zepchnięte z piede-
stału przez rówieśników, mające trud-
ności w nawiązywaniu i utrzymywaniu 
koleżeńskich kontaktów, czuje się w gru-
pie zagubione i zdezorientowane. I dla-
tego chowa się za zasłonę telefonu, 
tabletu, komputera. 

Truizmem jest stwierdzenie, że dziec-
ko należy kochać, rozwijać w nim wia-
rę w siebie, wspierać. Ale trzeba robić 
to mądrze, rozumiejąc, że przygotowu-
jemy je do funkcjonowania w społe-
czeństwie. A to oznacza, że powinno 
umieć współpracować z ludźmi, brać 
pod uwagę ich potrzeby, a nie tylko 
domagać się zaspokojenia własnych. 
I zdawać sobie sprawę, że nie zawsze 
wszystko będzie układało się po jego 
myśli. Fundamentalna zasada miłości 
rodzicielskiej brzmi: kochaj mądrze i nie 
winduj dziecka na piedestał, bo życie 
z czasem je z niego strąci. A upadki 
są nie tylko bolesne, ale miewają także 
fatalne konsekwencje. 

BEZGRANICZNA 
MIŁOŚĆ 
NIE OZNACZA 
BRAKU GRANIC. 
KOCHAĆ MĄDRZE 
TO ZNACZY STAWIAĆ 
JE WYRAŹNIE 
I KONSEKWENTNIE. 

Być może ma rację. Dorastając, córka 
może zmienić swoje gusta kulinarne, ale 
przekonanie, że jej życzenia muszą zostać 
przez rodziców spełnione – co dzieje się 
już teraz również w innych sytuacjach 
– raczej pozostanie. 

ZERO GRANIC
Z kolei rodzice pięcioletniego Tomka mają 
kłopoty z dogadywaniem się w rozmaitych 
kwestiach, co przekształca ich spory w kon-
flikty. Ojciec zwykle wycofuje się w milcze-
nie, natomiast matka głośno wyraża nieza-
dowolenie. Obrywa się wtedy także Tomkowi, 
bo zawsze znajdzie się coś, co zrobił nie tak. 
Albo w ogóle nie zrobił. Potem mama pła-
cze, przeprasza, ściska i kupuje prezent. 

Aby powstrzymać żonę przed takimi 
zachowaniami, ojciec wytłumaczył synowi, 
że nikt nie ma prawa na niego krzyczeć. 
Ba! Nawet podnosić głosu. Idea jest jak naj-
bardziej słuszna. Ale ten prosty przekaz nie 
uwzględnia sytuacji, w których trzeba zwró-
cić dziecku uwagę, postawić granicę niewła-
ściwemu zachowaniu, użyć stanowczego 
tonu. Toteż pięciolatek wykorzystuje nowo 
nabytą wiedzę jako narzędzie odrzucania 
zapędów wychowawczych dorosłych.

W czasie nieobecności rodziców Tomkiem 
zajmuje się niania. Już czwarta, bo żadna 
sobie z nim nie radzi. Oto przykład. Powrót 
tramwajem z placu zabaw. Chłopiec dłubie 

nia jest dla nich sprawą priorytetową i dla-
tego, grymasząc i odmawiając, może wymu-
sić na nich wszystko. I wykorzystuje to.

KACZKA ALBO KONIEC ŚWIATA
Z kolei trzyletnia Zosia, zabrana kiedyś 
do chińskiej restauracji, zasmakowała 
w przyrządzanej tam kaczce. I to tak bar-
dzo, że odtąd przy każdym wyjściu 
na miasto połączonym z obiadem rodzi-
ce muszą uwzględniać jej upodobanie 
do tak przyrządzanego drobiu. Zaprowa-
dzona do innego lokalu, krzyczy i pluje, 
domagając się pójścia w ulubione miejsce. 
Nie chcąc narażać siebie i innych na takie 
zachowania córki, rodzice ulegają. Mimo 
że mama dziewczynki chciałaby pójść 
od czasu do czasu do innej restauracji, 
ojciec nie widzi w tym uporze nic niepo-
kojącego. Uważa, że z czasem problem 
sam się rozwiąże. 

⏋�Dziecko należy 
kochać, rozwijać 
w nim wiarę 
w siebie, wspierać. 
Ale trzeba robić 
to mądrze. 

N
iektórzy powiedzą może, 
że formułujemy tutaj prawdy 
elementarne. Owszem. Może 
jednak dotrą one do tych rodzi-
ców, którzy w źle pojętym inte-

resie dziecka o nich zapomnieli. Przyjrzyj-
my się bliżej kilku takim sytuacjom 
i wyciągnijmy wnioski.

CYRK DLA MAMY I TATY
Codziennie to samo – wzdycha mama 
Antosia. Chłopiec ma cztery lata i wie, 
czego chce, a raczej czego nie chce. Nie-
ważne, co zostanie postawione na stole, 
od razu mówi, że nie będzie tego jadł. 
I zaczyna się. „To może moja kanapka 
będzie lepsza?” – przymila się mama. 
„Spróbuj tylko, jakie to smaczne!”. „Jak 
masz ochotę na coś innego, to zaraz zro-
bię. Może to? Albo tamto”. Propozycje, 
prośby, obietnice. 

Pomysł, aby nie zwracać na syna uwa-
gi, pozwolić mu nie jeść, przetrzymać 
do kolejnego posiłku, nie pozwalając nicze-
go podjadać, rodzice traktują tak, 
jakby to miało oznaczać śmierć głodową. 
Dlatego stają na głowie, robią głupawe 
miny, godzą się na włączenie bajki itd.

Antoś nigdy nie odstawia takiego cyr-
ku w przedszkolu ani u dziadków – jeśli 
obok nie ma rodziców. Doskonale zdaje 
sobie sprawę, że skłonienie go do jedze-

Zdejmij dziecko

⏋�Nie winduj 
dziecka na 
piedestał, bo 
życie je z niego 
strąci. A upadki 
miewają fatalne 
konsekwencje.

z piedestału
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Rozgrzej
mnie!

W CHŁODNY DZIEŃ 
WARTO ZANURZYĆ 
SIĘ W CIEPŁEJ WODZIE 
Z WNĘTRZA ZIEMI, 
BO PRZYNOSI SAME 
KORZYŚCI DLA ZDROWIA 
I URODY. A W DODATKU 
JEST NA WYCIĄGNIĘCIE 
RĘKI. SPRAWDŹ.

WĘGRY

BUDAPESZT
– W OPARACH SECESJI
W stolicy naszych bratanków znajduje się 
ponad 120 źródeł wód termalnych. Wie-
le z nich ma właściwości lecznicze. Doce-
niali je już Rzymianie, ale prawdziwy roz-
wój tutejszych łaźni zapoczątkowali 
okupanci – Turcy. Najstarszy kompleks 
Kiraly pochodzi z końca XVI stulecia, 
a przebywanie w nim to obcowanie z histo-
rią w czystej postaci. 

Kto najbardziej ceni komfort i bogaty 
wystrój, zachwyci się łaźniami w cztero-

gwiazdkowym hotelu Gellerta. To niemal 
wizytówka miasta. Dekoracje, rzeźby 
i witraże z najlepszego okresu secesji pozwa-
lają przenieść się w czasy monarchii austro-
-węgierskiej. Ceny wejściówek, na szczę-
ście, nie są książęce. 

Dla wszystkich tych, którzy chcieliby 
przy okazji relaksu w wodzie wytężyć sza-
re komórki, idealne są łaźnie Széchenyi, 
gdzie zbierają się miłośnicy przybaseno-
wych szachów. Tutejsza woda obfituje 
w sód, magnez, fluor i wapń, dlatego kąpie-
le w niej polecane są szczególnie osobom, 
które mają problemy ze stawami oraz tym 
po operacjach. 

G
orące źródła, bo o nich mowa, 
to woda, której naturalna tem-
peratura wynosi ponad 20 st. C 
lub jest przynajmniej o pięć stop-
ni cieplejsza niż powietrze. Źró-

dła te rzadko biją samoczynnie, zwykle 
pomaga im człowiek. W ten sposób powsta-
ją termy – sztucznie wywiercone ujęcia. 

Znajdują się tam, gdzie stosunkowo nie-
dawno odbywały się ruchy tektoniczne, czy-
li w młodych górach, takich jak Tatry czy 
Alpy. Oto kilka propozycji na ogrzanie się 
pod gołym niebem, zanim nadejdzie lato.

POLSKA

BUKOWINA TATRZAŃSKA  
– NIE TYLKO DLA NARCIARZY
Tutejsze termy należą do najbardziej zna-
nych w kraju. Sławę zawdzięczają między 
innymi wyścigowi Tour de Pologne. Naj-
lepsi kolarze świata być może nie wspomi-
nają dobrze stromych górskich podjazdów, 
za to turyści mogą się tu doskonale zrelak-
sować. Do dyspozycji jest ponad 20 base-
nów z różną temperaturą wody – nawet 
38 st. C. Spokojnie można się więc kąpać 
nawet w chłodne dni. Miejsce to upodobali 
sobie narciarze i snowboardziści, którzy 
zjeżdżają tutaj z okolicznych ośrodków. 
Zanurzenie się w ciepłej wodzie z wido-
kiem na górskie szczyty znakomicie odprę-
ża i dodaje energii. 

SZAFLARY  
– RELAKS I MINERAŁY
Osobom, które nie przepadają za zgiełkiem 
słynnych kurortów, spodobać się mogą ter-
my w Szaflarach. Są tutaj cztery baseny – dwa 
zewnętrzne i dwa wewnętrzne, wypełnione 
wodą o temperaturze 30–38 st. C. Podobno 
ma ona najlepszą mineralizację ze wszyst-
kich zbiorników wykorzystywanych w celach 
rekreacyjnych na Podhalu. Zawiera potas, 
sód, magnez, wapń, żelazo i siarkę, co dobrze 
wpływa na obniżenie stresu, sen i przemia-
nę materii. Do dyspozycji gości są też urzą-
dzenia do hydromasażu oraz zjeżdżalnie 
– rodzinna i dla dzieci.

Stolica Węgier może się poszczycić wyjątkowymi basenami termalnymi i ich 
równie wyjątkową – secesyjną – oprawą.

BUDAPESZT
 Termy Széchenyi 

zachwycają połączeniem 
niezwykłej historii, piękna 

i funkcjonalności.

MIECZYSŁAW PAWŁOWICZ
Bogata architektura i woda zawsze 

dobrze się komponują.
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BUKOWINA
Geotermalny aquapark u podnóża 
Tatr wciąż robi duże wrażenie, choć 
od chwili uroczystego otwarcia 
(2008 rok) upłynęło już sporo czasu.

SŁOWACJA

ORAVICE – PO SŁONECZNEJ 
STRONIE TATR
Malowniczy ośrodek ze starymi i nowymi 
termami. Przeznaczony jest głównie dla pol-
skich gości, bo łatwiej tu dojechać z Zakopa-
nego niż ze słowackich miast. Turyści mają 
do dyspozycji dwa w jednym: narty i termy, 
bo stok, choć niewielki, kończy się basena-
mi. Woda jest słabo zmineralizowana, pocho-
dzi z odwiertu o temperaturze 56 st. C, zimą 
schładzana jest do 36–38 st. C. Wspiera lecze-
nie chorób układu mięśniowo-kostnego oraz 
dróg moczowych.

POPRAD  
– LUKSUS DLA KAŻDEGO
Wśród ośnieżonych tatrzańskich grani 
mieści się jeden z największych aquapar-
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 Na pograniczu Boliwii i Chile znajduje 
się niezwykła atrakcja turystyczna 
– Altiplano. Ten andyjski płaskowyż 
rozpościera się na obszarze 
równym ćwierci Polski. Oprócz 
bajecznie kolorowych słonych jezior 
spotkać można liczne minigejzery 
i naturalne wypływy wód. Mimo 
bliskości zwrotnika temperatura 
powietrza oscyluje zwykle około zera. 
Dość ciężko się oddycha, bo teren leży 
powyżej 4000 tys. m n.p.m. Ranki są 
chłodne, trzeba poczekać kilka godzin, 
aż słońce zacznie grzać. Albo wskoczyć 
do naturalnego gorącego źródła. 
Warto jednak zachować ostrożność, 
bo w okolicy jest mnóstwo samoczynnie 
eksplodujących gejzerów i nawet te 
najmniejsze mogą poparzyć stopy.

GORĄCA EGZOTYKA
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trum termalnym Aqua Dome w pobliskim 
Längenfeld na turystów czekają m.in. trzy 
wybudowane nad ziemią rozległe baseny 
w kształcie mis. Wypełnia je woda termal-
na z głębokości 1865 m. Po zanurzeniu się 
w niej słychać relaksacyjną muzykę – inną 
w każdym basenie. Z leczniczego źródła 
płyną wody sodowo-chlorkowo-siarcza-
nowo-siarkowe. Pomagają one między 
innymi w terapii chorób reumatycznych 
oraz objawów zwyrodnieniowych. Rów-
nież w łagodzeniu skutków urazów gorą-
ca woda o temperaturze ok. 40 stopni dzia-
ła bardzo korzystnie.

Oddzielną część stanowi zaplecze dla naj-
młodszych turystów – Arka Noego, czyli 
wodny plac zabaw. 

ków w Europie, z zewnętrznymi basena-
mi termalnymi oraz wewnętrzną pływal-
nią o wymiarach olimpijskich. A poza 
tym masa atrakcji – od masujących natry-
sków, przez jacuzzi, saunę i fitness, 
po komorę do krioterapii. Źródło tutej-
szej wody termalnej bije 1200 m pod zie-
mią, na powierzchni osiąga 49 st. C, więc 
do kąpieli musi być schładzana do tem-
peratury 28–38 st. C. Zawiera m.in. wapń, 
magnez, sód, potas i siarczany. Działa 
leczniczo przy dolegliwościach reuma-
tycznych, pomaga też zregenerować siły 
i odprężyć ciało.

TATRALANDIA  
– RELAKS WŚRÓD PIRATÓW
Okolice Liptowskiego Mikulasza należą 
do najpopularniejszych miejsc wypoczyn-
ku na Słowacji. I to zarówno zimą, gdy nar-
ciarzy przyciąga pobliski Chopok, jak i wio-
sną czy latem. Kompleks położony jest 
na północnym brzegu sztucznego jeziora 
Liptowska Mara, z widokiem na zachod-
nie Tatry. Wśród licznych atrakcji dla doro-
słych i dzieci są tu m.in. sauny, wyspa pira-
tów oraz pakiet zabiegów wellness. Sercem 
ośrodka jest źródło wody termalnej wypły-
wającej z głębokości ponad 2500 m. 
Ma temperaturę ponad 60 st. C, dlatego 
do kąpieli również musi być schładzana. 
Znajdują się w niej m.in. związki krzemu, 
siarki, boru, fosforu i potasu, co korzyst-
nie wpływa na leczenie chorób układów 
ruchowego oraz oddechowego. 

AUSTRIA

SOLDEN – Z BONDEM W TLE
To właśnie tutaj zawitał w ostatnim filmie 
agent 007. Jak zwykle nie miał czasu 
na relaks, choć dolina oferuje znakomite 
warunki narciarskie. I nie tylko. W cen-

SZAFLARY
Termy Gorący Potok kuszą oryginalną 

architekturą w drewnie i kamieniu oraz 
wodą z siarczanami. 



✃
Wielkanoc  

z babką

BEZ NICH ŚWIĄTECZNY 
STÓŁ BYŁBY NIEPEŁNY. 
POWINNY BYĆ ZŁOCISTE, 
PIĘKNIE WYROŚNIĘTE 
I PUSZYSTE. BIERZMY 
SIĘ WIĘC ZA PIECZENIE 
WIELKANOCNYCH BAB. 
JEST W CZYM WYBIERAĆ…

Drożdżowa

SKŁADNIKI: 
✚ 150 g masła + masło do formy 

✚ 370 g mąki  
✚ 50 g świeżych drożdży 

✚ 100 ml mleka 
✚ 40 g cukru  

✚ 3 jajka 
✚ garść bakalii, np. smażonej skórki pomarańczowej 

✚ szczypta soli

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Masło, mleko i jajka wyjąć wcześniej z lodówki, 

żeby się ogrzały. Z drożdży, łyżki cukru, łyżki mąki 
i połowy ciepłego mleka zrobić rozczyn i odstawić 

do wyrośnięcia. Potem dodać do niego resztę mleka 
i cukru oraz przesianą mąkę i sól. Wymieszać 

i wyrabiać ręcznie przez 10 minut. Dodać miękkie 
masło i wyrabiać jeszcze 10 minut, po czym 

wrzucić bakalie. Przykryć i odstawić na godzinę 
do wyrośnięcia. Przełożyć ciasto do wysmarowanej 
masłem formy i ponownie odstawić do wyrośnięcia 

na ok. 30 minut. Piec ok. 30 minut w piekarniku 
nagrzanym do 180 st. C. Poczekać, aż ostygnie. Wyjąć 
z formy i ozdobić polewą z białej i gorzkiej czekolady.

Makowa

SKŁADNIKI:  
✚ 2 szklanki mąki 
✚ 1 szklanka cukru
✚ 1 szklanka suchego maku
✚ 4-5 jajek
✚ po 2/3 szklanki mleka i oleju
✚ skórka starta z pomarańczy 
✚ 4 łyżki soku z pomarańczy 
✚ cukier waniliowy 
✚ 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia 
✚ szczypta soli

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
Żółtka ubić z cukrem zwykłym 
i waniliowym. Dodać mleko, sok 
z pomarańczy i olej. Zmiksować i stopniowo 
dodawać mąkę wymieszaną z proszkiem 
do pieczenia. Na koniec dorzucić mak 
i startą skórkę oraz pianę z białek ubitą 
ze szczyptą soli. Wymieszać i wyłożyć 
do formy z kominem, wysmarowanej 
masłem i posypanej mąką. Piec ok. 50 minut 
w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. Babkę 
ozdobić lukrem i cukrowymi perełkami. 
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Cytrynowa

SKŁADNIKI:  
✚ 1 kostka masła (200 g) 
✚ 250 g mąki pszennej
✚ 250 g cukru
✚ 5 jajek 
✚ świeżo starta skórka z cytryny  
✚ 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
✚  cukier puder do posypania  

lub lukier cytrynowy: 1 szklanka cukru 
pudru i sok z cytryny

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Masło rozpuścić w rondelku, nie 
dopuszczając do wrzenia. Mąkę 
przesiać przez sito i wymieszać 
z proszkiem do pieczenia. Żółtka 
zmiksować z cukrem, potem dosypać 
mąkę wymieszaną z proszkiem. 
Dodać startą skórkę z cytryny i niezbyt 
gorące roztopione masło. Zmiksować 
wszystko na puszystą masę, a następnie 
połączyć z ubitą na sztywno pianą 
z białek. Ciasto delikatnie wymieszać 
i wylać do wysmarowanej masłem 
formy z kominem. Piec ok. 45 minut 
w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. 
Po wyjęciu odstawić babkę do ostygnięcia 
i dopiero wyjąć. Posypać cukrem pudrem 
lub polać lukrem cytrynowym. 

Marmurkowa 

SKŁADNIKI: 
✚ 1 kostka masła (200 g) 

+ masło do wysmarowania formy 
✚ 250 g cukru  
✚ 250 g mąki 

✚ 4 jajka  
✚ 2 łyżki kakao

✚ 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
✚ lukier do dekoracji  

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
Masło rozpuścić w rondelku 

i odstawić do przestygnięcia. 
Żółtka ubić z cukrem na puszystą 

masę. Dodać mąkę wymieszaną 
z proszkiem do pieczenia oraz 

roztopione masło i zmiksować. 
Następnie delikatnie wymieszać 

masę z ubitą na sztywno pianą 
z białek. Ciasto podzielić 

na połowy. Do jednej dodać 
kakao i odrobinę wody, żeby 

miało podobną konsystencję jak 
jasne. (Można też nie dodawać 

wody do ciemnego ciasta, 
tylko dosypać dwie łyżki mąki 

do jasnego). Ciasto wlewać 
na środek wysmarowanej masłem 

formy. Najlepiej naprzemiennie 
równe porcje – np. kilka łyżek 

ciemnego i kilka łyżek jasnego. 
Piec ok. 40 minut w piekarniku 

nagrzanym do 180 st. C. Zostawić 
babkę w formie do przestygnięcia. 
Następnie odwrócić do góry dnem, 
wyjąć i ozdobić lukrem oraz lekko 

uprażonymi na patelni  
płatkami migdałów.

✃

✃
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Mądre rady
CZY WARTO DZISIAJ CZYTAĆ PORADNIKI? 
TAK. DLACZEGO? BO ZNAJDZIEMY W NICH 
CIEKAWE INFORMACJE I CENNE WSKAZÓWKI, 
DZIĘKI KTÓRYM ŁATWIEJ JEST ŻYĆ. 

BEATA LIPOV  

Lawendowy dom
Źródło inspiracji dekoratorskich i kuchennych. W każdym rozdziale oprócz 
przepisów na aromatyczne zupy, oryginalne przekąski (chociażby burgery 
z ziemniaków czy bułeczki pszenno-korzenne z czarnuszką) i równie nieszablonowe 
desery znalazły się porady, jak samodzielnie wykonać mniej lub bardziej fantazyjne 
dekoracje domu (np. świąteczne wieńce na drzwi), oraz pomysły na przyjęcie 
w gronie najbliższych i własnoręcznie robione prezenty.

Wydawnictwo: Świat Książki

P ółki w księgarniach uginają się pod 
ich ciężarem. Dotyczą każdej sfery 
życia. Coraz częściej i chętniej po nie 

sięgamy, bo poszerzają naszą wiedzę 
z różnych dziedzin. Poradniki – kom-
pendia mądrych rad i równie cennych 
wskazówek, które inteligentnie wyko-

rzystane, pomogą zmienić zwykłe miesz-
kanie w pachnący korzennymi przypra-
wami magiczny dom, wyczarować 
oryginalny wazon z żarówki, uszyć sty-
lową sukienkę czy zaserwować na obiad 
pieczoną pierś z kaczki z brzoskwiniami 
zamiast tradycyjnego schabowego. 
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JOANNA TOŁŁOCZKO 
PIOTR SYNDOMAN

EkoDeco
Wiele pomysłów na dekoracje 
z surowców wtórnych. 
Wyczarujesz m.in. wazon 
z żarówki, stylowy abażur z gazet, 
misę z makulatury, tacę z korków, 
świąteczny wieniec z wytłoczek 
po jajkach. Z pożytkiem dla domu 
zagospodarujesz różne odpadki, 
dasz im drugie życie i poczujesz 
się naprawdę eko. 

Wydawnictwo: Buchmann

JOANNA PAUNGGER 
THOMAS POPPE

Ogród  
tętniący życiem
Zbiór praktycznych porad 
na temat właściwego czasu 
siania, sadzenia i zbiorów. 
Jak zmienić ogród w mały 
raj? Uprawiając go w zgodzie 
z fazami księżyca, dzięki czemu 
można zrezygnować z nawozów 
i pestycydów, a w efekcie 
otrzymać owoce i warzywa 
ekologicznej jakości. 

Wydawnictwo: ABA

ANNA MAKSYMIUK-SZYMAŃSKA

Co za szycie
Jeżeli masz już dość ubrań 
z sieciówek i szukasz 
własnego stylu, ten poradnik 
– przygotowany przez 
autorkę popularnego vloga 
Cozaszycie.pl – pomoże 
ci osiągnąć cel. Z nim nie tylko 
nauczysz się podstaw szycia,  
ale także wybierzesz odpowiednią 
maszynę i dowiesz się, jak 
przygotować wykrój, by wreszcie 
uszyć wymarzoną bluzkę, 
sukienkę czy spódnicę. 

Wydawnictwo: Helion

PASCAL BRODNICKI

Kuchnia 
z pomysłem
Kupuj mądrze, przechowuj 
sprytnie, gotuj pysznie – radzi 
Pascal Brodnicki. I dzieli 
się swoimi przepisami m.in. 
na cappuccino z zielonego 
groszku z wędzonym halibutem, 
pieczoną pierś z kaczki 
z brzoskwiniami, miodem 
i rozmarynem, tartę cebulową, 
zupę z suszu na bazie piwa 
oraz domowy majonez. 

Wydawnictwo: Pascal
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• otwór wejściowy do kanału • bezcześci rzeczy święte • lekarz specjalista do wyjaśniania przyczyn
zgonów • stawiana na podstawie wywiadu lekarskiego i badania • męczy przeziębionego,
łagodzony jest syropem • lekarz specjalista od chorób narządów moczowych • polska pieśń
patriotyczna do słów wiersza Marii Konopnickiej • kropelki wilgoci na trawie • piąta litera alfabetu
greckiego • cierpi na choroba wywołaną zaburzeniem przemiany materii, powodującą dotkliwe bóle
i zniekształcenia stawów • Paul, znany z przeboju �Diana” • część twarzy człowieka nad brwiami i
nosem • brunatny płyn stosowany jako środek antyseptyczny • wrzucane przez siewcę w glebę
• oszust zwodzący ludzi, udający np. lekarza • groźna choroba serca • badacz świata zwierząt
• cztery mendle lub pięć tuzinów • chroniczna grozi, gdy nie zadbasz o gardło • rekreacyjny obiekt,
tam pływalnie, zjeżdżalnie, sztuczne rzeki • jest wywożony, gdy dom już zburzony • obrazuje układ
sił w lidze • usuwany z dna lub zębów • Władysław, kompozytor i pianista; na podstawie jego
wspomnień Polański nakręcił film �Pianista” • chronimy się przed nim parasolem • lekki materiał
opałowy, jest efektem odgazowania węgla • orzech z mleczkiem, owoc palmy • szpeci cerę
niejednego młodzieńca • wisi na ramieniu kobiety • postać w utworze dramatycznych • gatunek
sera lub kiełbasy • Czerepach, rola Barcisia w serialu �Ranczo” • honorowa asysta sztandaru np.
szkoły • razem ze strusiem w godle Australii • miasto jak sprzęt tkacki • przekroczenie prawa,
wybryk • �… o Basię”, powieść Kornela Makuszyńskiego • główna część maszyny • choroba
psychiczna z urojeniami • serial z Żakiem w roli księdza i wójta

JOLKA
W diagramie ujawniono wszystkie litery R. Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.

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!
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