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ZNÓW BĘDĄ
WAKACJE!
Przed nami czas urlopów. Jedni wyjadą nad polskie morze, drudzy za granicę, a jeszcze inni wybiorą się może
na Dolny Śląsk, który polecamy w tym
numerze. Wszystkich, którzy marzą
o bliskim spotkaniu ze słońcem, zachęcamy, by zajrzeli do naszego poradnika plażowicza i nie zapominali o odpowiedniej ochronie.
Niestety, nie każdy może sobie
pozwolić na beztroski wypoczynek.
Dla wielu osób lato to pora wyjazdów zarobkowych. W temacie numeru przedstawiamy historie Polaków,
którzy się na to zdecydowali.
W tym wydaniu prezentujemy też
inne ciekawe artykuły. Szczególnie
polecam wywiad ze specjalistami
z zakresu epigenetyki. To zadziwiające, jak ważne dla naszego funkcjonowania są dieta i styl życia. W letnim szaleństwie nie zapominajmy
też o zdrowiu. Tak wiele w tym względzie zależy od nas samych. Miłego
i rozsądnego wypoczynku!
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WYWRÓCIĆ ŻYCIE
DO GÓRY NOGAMI

– A ja nie należę do żadnej z tych grup
– śmieje się 23-letnia Justyna, niewysoka blondynka, która w czasie ostatnich
wakacji była kelnerką we włoskiej restauracji w Londynie. Pojechała na zaproszenie Artura, starszego brata, który pięć
lat temu postanowił na stałe osiąść
w Anglii. To on pomógł jej znaleźć zatrudnienie. Choć Justyna nie miała żadnego
doświadczenia zawodowego, przekonał
znajomą menedżerkę niedużego bistro,
też Polkę, by dała jej szansę. – Na początku byłam przerażona, bo nie zawsze
rozumiałam, co mówią do mnie klienci. Nadrabiałam serdecznością, ciągle
się uśmiechałam i byłam na każde zawołanie. Do domu wracałam po północy,
kompletnie nieprzytomna ze zmęczenia.
Budziłam się, jadłam śniadanie i zaraz
znów musiałam wychodzić do pracy
– opowiada.

⏋przy zbieraniu

Polacy pracują
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truskawek albo
sadzeniu, ścinaniu
i pakowaniu
kwiatów.
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Nie tak wyobrażała sobie wakacje
w Londynie, ale pierwsza tygodniówka
– ponad 300 funtów – i zakupy w Primarku zdecydowanie poprawiły jej humor.
– A potem na spotkaniu ze znajomymi
brata poznałam Briana i kompletnie straciłam głowę – wspomina. On zresztą też,
bo przyjechał do Londynu na dwa dni,
a został dwa tygodnie. Ich wspólne zdjęcie stoi teraz na biurku Justyny w studenckim mieszkaniu, które wynajmuje
w Poznaniu na spółkę z dwiema koleżankami. Oboje odliczają czas do wielkiej
przeprowadzki. Jak tylko ona obroni pra-

Sezon
na pracę
A N N A B Ł A SZ K I E WI C Z

CHCĄ ZAROBIĆ I WRÓCIĆ DO DOMU. NIEKTÓRZY
LICZĄ NA TO, ŻE PRZEŻYJĄ PRZYGODĘ I ZOBACZĄ
KAWAŁEK ŚWIATA. WYJAZD DO PRACY ZA GRANICĘ
MOŻE STAĆ SIĘ POCZĄTKIEM NOWEJ DROGI, CHOĆ
CZĘŚCIEJ OKAZUJE SIĘ TRUDNYM SPRAWDZIANEM.
Na zbiory winogron
pracownicy sezonowi
z Polski wybierają się
przede wszystkim
do Francji i Włoch.

cę magisterską na ekonomii, zamieszkają razem w jego rodzinnym Birmingham.
Brian jest księgowym, Justyna jeszcze nie
wie, czym będzie się tam zajmować.
– Przez jakiś czas mogę być nawet kelnerką, potem chciałabym znaleźć coś lepszego – mówi. Pieniądze, które przywiozła z Londynu, w sumie ponad 2 tys.
funtów, wystarczyły jej na kilka miesięcy. Płaciła z nich za mieszkanie, jedzenie i podręczniki, odciążając rodziców,
którzy do tej pory finansowali jej wydatki. Oni zresztą nadal nie całkiem pogodzili się z jej decyzją o emigracji. – Miałam tylko podszkolić język i trochę
pozwiedzać, a nie wywracać swoje życie
do góry nogami, jak wcześniej zrobił
to Artur – dodaje Justyna.

PROFESOR UKŁADA GLAZURĘ

– Trochę się wstydzę, że tak sobie muszę
dorabiać – mówi 36-letni Krzysztof,

⏋leje deszcz i jest
Nieważne, czy

przenikliwe zimno,
czy praży słońce,
trzeba po prostu
wyjść na pole.

nauczyciel historii z Łodzi, który w zeszłym roku po raz pierwszy dołączył do
ekipy remontowej odnawiającej domy
zamożnych Anglików. – Jako pierwszy
w rodzinie zdobyłem wyższe wykształcenie i wyprowadziłem się do miasta.
Rodzice opowiadają sąsiadom, jak to mi
się dobrze powodzi, licealiści mówią
do mnie „panie profesorze”, a ja układam glazurę i piję piwo z kolegami, którzy ledwo skończyli osiem klas – opo-

wiada. Czemu się na to zdecydował? Już
w podstawówce pomagał wujkowi w pracach remontowo-hydraulicznych, więc
zna się na tym całkiem nieźle. A w ciągu dwóch miesięcy w Anglii zarobił tyle,
ile na etacie w szkole przez pół roku.
Z tych pieniędzy kupił używany samochód i zabrał narzeczoną na weekend
do Gdańska, żeby przestała narzekać,
że nie spędzili razem wakacji. Czy da się
namówić na ponowny wyjazd? – Gotówka bardzo by się przydała, bo chcemy
z Jowitą wynająć wspólnie większe mieszkanie, ona też coraz częściej wspomina
o dziecku. Z drugiej strony, zupełnie nie
umiem się odnaleźć w towarzystwie kolegów z ekipy. Cały czas udaję kogoś, kim
nie jestem. Niby śmieję się i piję z nimi
to piwo, ale czuję, że życie ucieka mi przez
palce – przyznaje Krzysztof.

KREDYT, SMARTFON I BALET

Z badań regularnie prowadzonych przez
CBOS wynika, że około 20 proc. Polaków jest jednak gotowych podjąć pracę
za granicą. Para 30-latków ze Śląska,
Jacek i Natalia, już od czterech lat regularnie wyjeżdża do Holandii. Są zdeterminowani, bo mają dwójkę dzieci i spłacają kredyt mieszkaniowy, a ich sytuację
finansową trudno nazwać stabilną.
Coroczny zastrzyk gotówki pozwala
im choć na chwilę złapać oddech. Najczęściej pracują w ogrodnictwie przy
zbieraniu truskawek albo sadzeniu, ścinaniu i pakowaniu kwiatów. Pierwszy
raz wyjechali za pośrednictwem firmy,
która nie dotrzymała warunków umowy i nie wypłaciła im części zarobionych
pieniędzy. – Kiedy w końcu zrozumiałam, że zostaliśmy oszukani, przepłakałam całą noc – mówi Natalia. Od tamtej pory bardzo starannie wybierają
agencje zatrudnienia albo sami dogadują się z zagranicznymi pracodawcami.
– To wyczerpująca, ciężka praca. Bez
względu na to, jak się człowiek czuje,
musi wstać przed 4 rano. A potem cały
dzień na nogach. Nieważne, czy leje
deszcz i jest przenikliwe zimno, czy praży słońce, trzeba po prostu wyjść na pole.
Ci, którzy nie wyrabiają norm, są odsyłani do domu – relacjonuje Jacek.

⏋podszkolić

Miałam tylko

język i trochę
pozwiedzać, a nie
wywracać życie
do góry nogami.
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bierają owoce i warzywa, pakują mrożonki, budują domy,
sprzątają biura, opiekują się
dziećmi, prowadzą ciężarówki,
zmywają naczynia. Najczęściej
w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii, ale też w Norwegii, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech czy Francji. Niektórzy Polacy w taki sposób spędzają
każdy urlop, by podreperować domowy
budżet. Inni jadą tylko raz i nigdy więcej
nie chcą tego powtarzać. Dla jeszcze
innych praca sezonowa za granicą
to początek emigracji zarobkowej.
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Fora internetowe pełne są narzekań
osób, które uważają, że to wyzysk. – Prawda jest taka, że wielu Polakom, szczególnie młodym, wydaje się, że jadą tam
na wakacje. Nie przestrzegają regulaminów, wchodzą w konflikty z przełożonymi, a swoje żale wylewają w sieci – dodaje Natalia. Ona i Jacek są jednak gotowi
wiele wytrzymać, bo każde z nich zarabia w ciągu kilku tygodni – w przeliczeniu na złotówki – kilkanaście tysięcy.
On jest mechanikiem samochodowym,
ona handlowcem, w rodzinnych Gliwicach mają problemy ze znalezieniem stałej pracy, zwykle są zatrudniani na umowę zlecenie. Bez finansowej pomocy
rodziców nie zawsze udawałoby im się
związać koniec z końcem i spłacić na czas
kolejną ratę kredytu. Gdy wyjeżdżają

⏋bo mają dwójkę

Są zdeterminowani,

dzieci i spłacają
kredyt, a ich
sytuację trudno
nazwać stabilną.

na saksy, zostawiają 7-letniego Bartka
i 6-letnią Zuzię pod opieką dziadków.
Pieniądze, które zarabiają, idą na życie.
Zawsze kupują też z nich prezenty dla
dzieci – w tym roku syn dostanie swojego pierwszego smartfona, a córka zacznie
chodzić na wymarzone lekcje baletu.

PIERWSZE TRZY DNI

Dla 55-letniej Krystyny pieniądze także
okazały się decydującym argumentem
– przez dwa miesiące opiekowała się starszą panią w Stuttgarcie, zastępując znajomą, która musiała na ten czas wrócić

do kraju. Jest rozwódką, z zawodu pielęgniarką, całe swoje życie przepracowała
w szkole. Jej atutem było więc wykształcenie i podstawowa znajomość niemieckiego. Miała nadzieję, że 84-letnia Ingrid
okaże się sympatyczna, niezbyt wymagająca i wyrozumiała. I rzeczywiście
– przez pierwsze trzy dni taka właśnie
była. Później jej humor wyraźnie się
zepsuł. – Zaczęła się gorzej czuć, ciągle
coś jej się nie podobało, byłam jej bez
przerwy potrzebna. Bardzo się złościła,
gdy nie mogłam czegoś zrozumieć – wspomina Krystyna. Starszej pani skakało

ciśnienie, a ją samą dopadł stres i zmęczenie. Robiła zakupy, sprzątała, prała,
gotowała, pomagała Ingrid w myciu i ubieraniu się. Podawała jej leki, towarzyszyła podczas krótkich spacerów. – Każdej
nocy budziła mnie co najmniej raz. Prosiła, bym otworzyła albo zamknęła okno,
zaparzyła melisę, zmierzyła ciśnienie.
Tak naprawdę był to pretekst, bo miała
problemy ze snem i chciała, żebym trochę z nią posiedziała – opowiada Krystyna. Nie była zła na swoją podopieczną, ale czasem sama ledwo trzymała się
na nogach. Kiedy było bardzo trudno,

zaciskała zęby, liczyła dni do powrotu
i myślała o przyjęciu weselnym córki,
do którego będzie się mogła dołożyć.

⏋trudno, zaciskała

Kiedy było bardzo

zęby, liczyła
dni do powrotu
i myślała o przyjęciu
weselnym córki.

Któregoś dnia Ingrid poczuła się naprawdę źle. Krystyna zadzwoniła po pogotowie, choć starsza pani nie chciała o tym
słyszeć. Lekarz powiedział, że uratowała
jej życie, bo ciśnienie wymknęło się spod
kontroli. Gdy wracała do Polski, syn Ingrid
podarował jej pudełko czekoladek,
a w kopercie dostała prawie 3 tys. euro.
Czy zdecydowałaby się na tę pracę, wiedząc, co ją czeka? Krystyna twierdząco
kiwa głową. Ale chodzi jej nie o tygodnie
spędzone z Ingrid, tylko o uśmiech
na twarzy swojej jedynaczki, której kupiła wymarzoną suknię ślubną.
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W krajach Europy Zachodniej szparagi
są uznawane za jeden z największych
przysmaków. Zbiera się je w kwietniu
i maju. Na plantacjach potrzeba wtedy
wielu robotników sezonowych.
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Staram się podnieść
z każdej niepogody

SŁYNNA SANTORKA. PRAWDZIWA OSOBOWOŚĆ
ESTRADY. ZAWSZE ELEGANCKA, PEŁNA UROKU
I BARDZO KOBIECA. JEJ CHARAKTERYSTYCZNY
DŹWIĘCZNY GŁOS ZNAJĄ POKOLENIA POLAKÓW.

dzę, kto będzie się mną opiekował. Kiedy
zmarła, miałam zaledwie 16 lat. Nie było
mnie przy jej śmierci. Straciłam wtedy nie
tylko matkę, ale także swoją najlepszą
przyjaciółkę – mówi Irena Santor.

ychodząc na scenę, nigdy
nie myśli o tym, ile ma lat.
Wie, że kobieta może być
piękna w każdym wieku.
Publiczność od lat kocha
ją za wielką klasę, naturalność, niepowtarzalny styl. I wcale nie oczekuje, żeby
się zmieniła i była bardziej „na czasie”.
Wręcz przeciwnie.
– To jest wartość ogromna – twierdzi
Irena Santor. – Oczywiście, czasami czuję ten swój wiek. Bywam zmęczona ponad
miarę, czasem pogoda jest nie taka,
a to na mnie bardzo wpływa. Mam swoje kłopoty zdrowotne, ale staram się podnieść z każdej niepogody. Nucę sobie: „Bo
życie zaczyna się po siedemdziesiątce,
człek inne spojrzenie ma na sprawy bieżące, i świat mu się podoba, i czuje się
młody, gdy przez siedemdziesiątkę zrobił
już skok”. Tak, kobieta w każdym wieku
może czuć się piękna i żyć kolorowo. Myślę
nawet, że wraz z „ubytkiem wzroku” świat
mi się rozjaśnia. Widzę szerzej, wyżej, głębiej. No, i nareszcie mam czas. Dla siebie,
swoich spraw. Wyhamowałam.

Trudny czas po odejściu mamy pomogli
jej przetrwać koledzy z „Mazowsza”. Wkrótce do Karolina, gdzie zespół miał swoją
siedzibę, zabrała także siostrę. „Mazowsze” było dla niej bardzo ważne. Dzięki
niemu zetknęła się po raz pierwszy ze śpiewem i tańcem na najwyższym poziomie.
Uczyła się muzyki, dowiadywała rzeczy
niezwykłych, na przykład tego, że dźwięki można zapisywać na papierze. Jej kariera szybko nabierała rozpędu. Rosła na
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DOM NA KUJAWACH

Urodziła się w Papowie Biskupim, maleńkiej miejscowości położonej pomiędzy
Chełmżą a Chełmnem, na terenie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Po roku rodzice zdecydowali się

⏋wieku może

Kobieta w każdym

czuć się piękna
i żyć kolorowo.

na przeprowadzkę do Solca Kujawskiego. Tam spędziła dzieciństwo. Do dziś
piosenkarka doskonale pamięta klimat
rodzinnego domu.
– Rodzice nie mieli wykształcenia muzycznego, ojciec był flisakiem, spławiał drewno Wisłą do Gdańska. Mama – krawcową.
W domu muzykowali na swój sposób – ciągle
śpiewali, często na dwa głosy. Tato zginął
w roku 1939, gdy miałam pięć lat – wspomina piosenkarka. – Został zamordowany. Przez przyjaciół, Niemców, których
nasza rodzina znała wiele lat. Ludzie z tzw.
piątej kolumny jeszcze przed wejściem niemieckiego wojska postanowili rozprawić
się z Polakami po swojemu. Mama niewiele o tym opowiadała, ale wiem, że doszło
do zbiorowego morderstwa. Należy przebaczać winowajcom, ale – niestety – tego
wybaczyć nie umiem. Może jeszcze kiedyś
do tego dojrzeję – zastanawia się.

NAJLEPSZA PRZYJACIÓŁKA

Mama artystki bardzo dbała o dom, dużo
pracowała. Niestety, podupadła na zdrowiu,
prawdopodobnie był to rak płuc, a choroba postępowała bardzo szybko.
– Kiedy odjeżdżałam do „Mazowsza”,
leżała w szpitalu. Przytuliła mnie mocno,
do dziś pamiętam ten uścisk. Ona zawsze
bardzo troszczyła się o mnie i o młodszą
siostrę. Jako dziewczynka byłam urwisem. Wracałam do domu podrapana,
a mama załamywała ręce: „Boże, dziecko, jak ty wyglądasz...”. Trwała wtedy wojna, wyrzucono nas z przyzwoitego mieszkania do ciasnej klitki. Mama brała
ogromną miednicę, na piecyku – kozie
grzała wodę, obmywała mnie z moich
„ran” i płakała. Gdy miałam jechać
do Warszawy, martwiła się, jak sobie pora-

ŻEGNAJ, „MAZOWSZE”!

⏋rozjaśnia. Widzę

Teraz świat mi się

szerzej, wyżej,
głębiej. Mam czas.

gwiazdę, choć sama artystka gorąco temu
zaprzecza: – Nie, nie, nie! Nigdy nie byłam
gwiazdą, nie jestem i nie będę. Nie byłam
piękna, nie miałam wspaniałych nóg jak
inne dziewczyny z zespołu – to za nimi
uganiali się fotoreporterzy. Przede mną
mężczyźni nie padali na kolana, a koleżankom to się zdarzało – opowiada.
„Mazowsze” ukształtowało ją artystycznie, ale mimo to po ośmiu latach współpracy postanowiła z niego odejść. Dlaczego? Ponieważ uważała, że pewne rzeczy
można i trzeba przerwać radykalnie, z dnia
na dzień. Coś zaczęło ją uwierać, życie nie
było tylko usłane różami. Był duży stres,
zmęczenie, zdarzały się załamania nerwowe. Poza tym zespół był pełen ludzi młodych, a ona myślała wtedy o sobie, że jest
już na to wszystko za dorosła. A miała
dopiero 24 lata! Nigdy nie żałowała tej decy-

TEN JEDEN WALC

Santorka genialnie wykorzystała swoją
szansę. Miała też szczęście do repertuaru, bo mogła śpiewać piosenki stworzone jakby specjalnie dla niej. Zresztą tak
się złożyło, że dla tego pokolenia artystów utwory pisali znakomici tekściarze
i kompozytorzy, którzy wiedzieli, kto
będzie je wykonywał. – Pięknych utworów było dużo, mieliśmy komfort wyboru. Choć i tak przeważnie ostatnie słowo
należało do Szpilmana. Przed moim pierwszym festiwalem w Sopocie wybrał dla
mnie „Walc Embarras”. Jednak wręczając mi nuty, powiedział: „Daję pani tę piosenkę, jeśli jednak zaśpiewa ją pani źle,
odbiorę!”. Uważał ten utwór za wybitny.



Irena Santor, pierwsza dama
polskiej piosenki, urodziła się
9 grudnia 1934 r. Od 1951, przez
osiem lat śpiewała w zespole
„Mazowsze”, potem rozpoczęła
karierę solową. Wyśpiewała
wiele przebojów, m.in. „Już nie
ma dzikich plaż”, „Powrócisz tu”,
„Walc Embarras”. Nagrała wiele
płyt i zdobyła mnóstwo nagród.
W 2000 r. okazało się, że ma raka
piersi. Wygrała z chorobą
i od tamtej pory zachęca kobiety
do badań mammograficznych.
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WYWIAD

IRENA SANTOR

zji, nie płakała. Choć zupełnie nie wiedziała, co ze sobą zrobić.
Dalsza kariera zawodowa stała pod znakiem zapytania, ale w życiu prywatnym
wiele się działo. Była szczęśliwie zakochana i wkrótce jej mężem został Stanisław
Santor, koncertmistrz Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji.
– Staś był bardzo przystojny. Inny
od moich kolegów z zespołu – dojrzały,
a przede wszystkim spoza „rewiru Mazowsza”, nie z mojego świata. Kto kogo uwiódł?
Nie wiem. On był bardzo utalentowanym
skrzypkiem, imponował mi. Bardzo wiele z tego, co wiem o muzyce, zawdzięczam
jemu – zapewnia artystka.
Mąż kibicował jej i namawiał do kariery solowej. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, gdy Stefan Rachoń – dyrektor
orkiestry – dowiedział się o jej rozstaniu
z „Mazowszem”, poprosił swego pierwszego skrzypka, żeby przyprowadził żonę
do Polskiego Radia. „Zobaczymy, czego
ją tam nauczyli” – powiedział. Poszła więc
na przesłuchanie. Później dyrektor Rachoń
pokazał nagranie Władysławowi Szpilmanowi, szefowi działu muzycznego, a ten
orzekł: „Dziewczyna niewiele umie, ale
niech się uczy”.
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WYWIAD

Poprzedniego dnia usłyszałam ten walc
w telewizji w wykonaniu Barbary Krafftówny i powiedziałam do męża: „Boże,
gdybym miała zaśpiewać tylko jedną
piosenkę w życiu, to byłaby właśnie ta...”
– wspomina Irena Santor. Zaśpiewała
i odtąd nie poz wol i ła ju ż o sobie
zapomnieć.

MAM MUZYKĘ

Występ przed publicznością może być
dla artysty rajem, ale bywa też i piekłem.
Piosenkarka przyznaje, że od początku
bała się sceny, przed każdym występem
miała wielką tremę. Ale chciała śpiewać.
Pracowała więc bardzo ciężko, wręcz
katorżniczo. Ile koncertów dawała miesięcznie? Trudno zliczyć, mnóstwo. Jednak w tamtych czasach zarabiała na nich
niewiele, ponieważ artystów obowiązywała stawka ściśle określona przez mini-

⏋to, co sam sobie

Szczęście to jest

wypracujesz,
jak się rozwiniesz.

stra finansów. Nie były to więc żadne
luksusy. – Ale z drugiej strony, myśmy
nie pracowali tylko dla pieniędzy. Dla
mnie to naprawdę była szczera chęć
wyśpiewania się! Bo życie w muzyce to jest
w ogóle inne życie. Daje siłę. Myślę, że nikt
nie jest w stanie mnie skrzy wdzić.
Bo mam muzykę. Dzięki przyjaźni z nią
chyba mogę o sobie powiedzieć, że jestem
silna, niewielu rzeczy w życiu się boję
– zapewnia piosenkarka.
Kiedy usłyszała o swojej poważnej
chorobie, zlękła się, ale tylko w pierw-

szej chwili. Przyznaje, że to reakcja nie
do opanowania, bo nagle spada na człowieka coś, czego kompletnie się nie spodziewał. Zaraz jednak pojawiła się kolejna myśl: trzeba działać natychmiast.
Zastanawiała się, gdzie szukać dobrego
lekarza? A potem wsiadła w samochód
i pojechała do Centrum Onkologii na
warszawskim Ursynowie. Od progu
przekonywała, żeby jak najszybciej przeprowadzić operację. – Nie boję się takich
sytuacji. Jeśli pojawia się choroba, trzeba wziąć się z nią za bary. Więc walczyłam. Nie sama, tylko z lekarzami, dla
których mam ogromną wdzięczność.
Razem wygraliśmy z rakiem – mówi.

PO PROSTU BYĆ

Czy myślała wtedy, że to może być początek końca? Przyznaje, że tak. I bardzo tego
nie chciała, bo życie jej się szalenie podo-

⏋nie jest w stanie
Myślę, że nikt

mnie skrzywdzić.
Bo mam muzykę.

ba. Nawet w trudnych chwilach, gdy pojawiają się przeciwności. Byleby tylko mogła
brać w tym udział, po prostu być. – Szczęście nie oznacza, że obsypują cię wszystkimi możliwymi dobrami, pięknymi słowami. Szczęście to jest to, co sobie
wypracujesz, jak się rozwiniesz. Ja wciąż
gram w zielone i tak będzie, dopóki los
pozwoli. Chciałabym, żeby moje życie
było pozytywne, ładne, radosne. Muszę
czuć, że nastąpi jakiś ciekawy ciąg dalszy.
Niech każdy następny nie będzie taki sam.
Niech będzie mniej wspaniały, mniej piękny, byle nie taki sam!
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Irena Santor chętnie śpiewa
z artystami młodego
pokolenia, jak zespół Pectus.

– Moja starość jest wspaniała – powtarza
Irena Santor. – Ja po prostu przeżywam
życie, które na emeryturze stało się bardziej otwarte.
Na łamach gazet próżno by szukać skandali na temat jej spraw prywatnych. Wiadomo, że pierwszym mężem pani Ireny
był Stanisław Santor – koncertmistrz
(pierwszy skrzypek) Orkiestry Polskiego
Radia i Telewizji. Chociaż się rozwiedli,
utrzymywali przyjacielskie relacje aż do
jego śmierci w 1999 r. Od ponad 20 lat
partnerem artystki jest aktor, reżyser i prezenter Zbigniew Korpolewski.
Piosenkarka jest honorową obywatelką stolicy. Rada Warszawy nadała jej ten
tytuł w lipcu 2013 roku. Ma tu swoje ulubione miejsce – Łazienki Królewskie.

R E K L A M A

R E K L A M A

ZDROWIE

Uczulenie

na użądlenie
K ATA R Z Y N A P I N KOSZ
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Żądło pozostawia w skórze tylko pszczoła. Powodem jest jego haczykowata budowa – owad ten nie jest w stanie go wyciągnąć. Ginie, bo wraz z żądłem traci część
własnego układu pokarmowego i nerwowego. Trzeba je szybko usunąć,
bo coraz więcej jadu dostaje się do organizmu. Najlepiej zrobić to energicznym
ruchem, podważając je np. kartonikiem,
kartą kredytową lub paznokciem.
Miejsce ukąszenia najlepiej przemyć
wodą z mydłem i przyłożyć zimny okład.
Mimo że skóra swędzi, nie wolno jej
drapać, bo może to spowodować wtórne zakażenie bakteryjne (głównie
po użądleniu przez osę). Normalną reakcją są ból, rumień i obrzęk w miejscu
użądlenia – zwykle nie większy niż
10 cm. Objawy te najczęściej znikają

⏋jad owadów
Alergia na

stanowi ok. 5
proc. wszystkich
rodzajów uczuleń.

✔ N ie pij napojów z otwartych
puszek lub butelek, jeśli dobrze
nie widzisz ich zawartości.
✔ S taraj się nie jeść na dworze
słodkich produktów.
✔ N ie zakładaj kolorowych ubrań,
które mogą przywabiać pszczoły
i osy. Unikaj częstego używania
perfum latem.
✔ S tosuj repelenty, czyli środki
odstraszające owady.
✔ N ie chodź boso po trawie.
✔ O słaniaj ciało, jeśli jesteś
w pobliżu uli.
✔ G dy pojawią się owady,
zasłoń głowę i twarz. Nie rób
gwałtownych ruchów.
✔ Nie zabijaj owadów bez potrzeby.
w ciągu kilku godzin. Aby je zmniejszyć, można wziąć środek antyhistaminowy (np. Zyrtec, Claritine, Allertec).
Gdy zaczerwienienie i obrzęk są większe i utrzymują się dłużej niż 24 godziny, jest to tzw. nadmierna reakcja miejscowa. Często puchnie np. cała ręka, ale
nie jest to niebezpieczne. Potrzebny jest
lek antyhistaminowy, czasem glikokortykosteroid. Decyzję podejmuje lekarz.

A JEŚLI TO WSTRZĄS?

Groźne jest przede wszystkim użądlenie w usta, gardło lub język. Nawet u nie-

TESTY I ODCZULANIE

Zwykle testy wykonuje się najwcześniej
po 3-4 tygodniach od tego zdarzenia.
W przeciwnym razie mogą wypaść fałszywie ujemnie – nie wykażą istniejącego uczulenia. Wykonuje się zarówno
testy z krwi (oznaczane są swoiste przeciwciała klasy IgE), jak i skórne – z alergenami owadów. Pozytywny wynik
oznacza, że jest to alergia IgE-zależna
i wtedy można rozważać odczulanie.
Metoda ta jest wskazana szczególnie
u osób, u których wystąpił pełnoobjawowy wstrząs: duszność, problemy
z oddychaniem, niewydolność krążenia, spadek ciśnienia. – Najczęściej
odczulanie przeprowadza się w szpitalu. To specyficzna immunoterapia, niepozbawiona ryzyka: może pojawić się
wstrząs, nawet w kolejnym roku terapii – dodaje dr Lange.
Osoby, które miały reakcję anafilaktyczną, a nie są odczulane, powinny mieć
przy sobie leki (zwykle w autostrzykawce lub ampułkostrzykawce), które w razie
użądlenia trzeba zaraz podać. Iniekcję
wykonuje się w środek bocznej części
uda. To może uratować życie.
Konsultacja: dr Joanna Lange, alergolog, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

CO ZROBIĆ W RAZIE WSTRZĄSU?

✔ Wyjmij żądło.
✔ Wezwij pogotowie ratunkowe.

– średnia cena r ynkowa

JAK UNIKAĆ
UŻĄDLENIA?

dleniu przez osę, pszczołę lub szerszenia wystąpiła reakcja uogólniona,
po zakończeniu leczenia konieczna jest
wizyta u alergologa. Może on skierować
na badania potwierdzające uczulenie.

nie zakrztusił. Kiedy mówi, że jest
mu duszno, posadź go.

✔ Jeśli poszkodowany ma przy sobie ✔ Jeśli ustało oddychanie i akcja
adrenalinę – podaj mu ją.
serca, zacznij resuscytację, czyli
sztuczne oddychanie (5 wdechów
✔ Ułóż go na plecach, z uniesionymi
na 30 uciśnięć klatki piersiowej),
nogami. Jeżeli wymiotuje,
niech leży na boku, żeby się
aż do czasu przyjazdu pogotowia.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

K

ażdego roku do kilkunastu osób
w Polsce umiera po bliskim spotkaniu z osą, pszczołą, trzmielem czy szerszeniem. Reakcja
alergiczna może pojawić się
u kogoś, kogo taki owad już kiedyś ukąsił
i nic się złego nie stało. Dzieje się tak, bo
pierwszy kontakt z alergenem powoduje
rozwój nadwrażliwości i poza miejscowymi objawami nie ma żadnych innych.
Dopiero kolejne użądlenie może wywołać silną reakcję, z groźnym wstrząsem
anafilaktycznym włącznie.

uczulonej osoby może dojść do obrzęku dróg oddechowych, co zagraża życiu.
Trzeba wtedy natychmiast przyłożyć
zimny okład na bolące miejsce, podać
kostkę lodu do ssania i wezwać pogotowie lub od razu jechać do szpitala.
U osoby, która ma alergię na jad owadów, może dojść do reakcji uogólnionej – dotyczącej całego organizmu. Może
to być m.in. pokrzywka (zaczerwieniona skóra i bąble) oraz obrzęk w miejscu
innym niż użądlenie. Ciężka reakcja
uogólniona występuje wtedy, gdy symptomy dotyczą nie tylko skóry.
– Jeśli pojawiają się objawy ogólne
towarzyszące zmianom skórnym, takie
jak duszność, bóle brzucha, głowy,
wymioty, trzeba jak najszybciej udać
się do lekarza, wezwać pogotowie lub
jechać do szpitala. Nie wiadomo bowiem,
jaki będzie dalszy przebieg reakcji. W ciągu kilku minut może dojść do spadku
ciśnienia, utraty przytomności i niewydolności oddechowo-krążeniowej, a więc
do wstrząsu anafilaktycznego, czyli stanu zagrożenia życia. Niepokojąca jest
sytuacja, gdy objawy narastają szybko
po użądleniu. Trzeba wówczas reagować natychmiast, bo może się to skończyć zgonem – ostrzega dr Joanna Lange z Kliniki Pneumonologii i Alergologii
Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jedynego ośrodka na Mazowszu, który zajmuje się
odczulaniem dzieci na jad owadów
błonkoskrzydłych.
Lekarz zwykle podaje w takiej sytuacji adrenalinę, glikokortykosteroidy
oraz leki antyhistaminowe. Jeśli po użą-
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– średnia cena r ynkowa

ALERGIA NA JAD OS, PSZCZÓŁ, TRZMIELI
I SZERSZENI ZDARZA SIĘ BARDZO RZADKO,
BYWA JEDNAK ŚMIERTELNIE GROŹNA.
WIELU LUDZI NIE DOMYŚLA SIĘ NAWET,
ŻE ZAGROŻENIE TO DOTYCZY TAKŻE ICH.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

POLECAMY
Z NASZEJ APTEKI
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POLECAMY
Z NASZEJ APTEKI

R E K L A M A

DOBRZE
długotrwałego stania lub siedzenia, prowadzą mało aktywny tryb życia, cierpią na nadwagę lub przeszły zapalenie
żył. O nogi powinni też szczególnie
zadbać ci, którzy mieli w rodzinie przypadki zakrzepicy żylnej lub zatoru płuc.
Schorzenie ma też uwarunkowania
genetyczne. Jeśli żylaki miało jedno
z rodziców, to prawdopodobieństwo,
że odziedziczy je dziecko, wynosi 40 proc.
A jeśli oboje – to nawet 90 proc.

zastawka nie
zamyka się dobrze
– średnia cena r ynkowa

stan zapalny

zastawka
zamyka się
prawidłowo

Od pajączków

do zatorów
M AŁG O R Z ATA Ż E B ROWS K A

GDY ŻYŁY NIE FUNKCJONUJĄ, JAK POWINNY,
KREW ZATRZYMUJE SIĘ, A W MIEJSCU
TYCH POSTOJÓW POJAWIAJĄ SIĘ ŻYLAKI.

Ż
CZERWIEC / LIPIEC / SIERPIEŃ 2016

yły transportują krew z tkanek do serca i płuc w celu
ponownego jej natlenienia
i odżywienia. Mogą być różnej
wielkości – od mikroskopijnych, po szerokie na dwa palce. Są cieńsze i mniej kurczliwe niż tętnice. Mają
zastawki, czyli fałdy błony wewnętrznej,
przypominające kieszonki. To one
pozwalają krwi płynąć w stronę serca,
„pod górę”. Najwięcej zastawek znajduje
się w nogach. Tam ciśnienie jest najniż-
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⏋zastawek jest
Najwięcej

w nogach. Tam
ciśnienie krwi
jest najniższe,
a możliwość
jej cofania się
– największa.

sze, a możliwość cofania się krwi – największa. U osób, które mają wątłe mięśnie, osłabione lub uszkodzone żyły czy
nieszczelne zastawki, krew ma tendencję
do zmiany kierunku biegu. Jeśli nie
zostanie powstrzymana przez zamykającą się zastawkę, zaczyna coraz bardziej
napierać na ściany naczynia, które rozszerzają się i wypełniają nią. Gdy krew
zalega, początkowo tylko delikatnie
prześwituje przez skórę, ale z czasem
tworzy charakterystyczne grube ciemnoniebieskie wybrzuszenia – żylaki.

W PUŁAPCE

Na przewlekłą niewydolność żylną nóg
chorują zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ale płeć piękna cztery razy częściej.
Dzieje się tak dlatego, że ścianki naczyń
u pań są cieńsze. W grupie ryzyka znajdują się zwłaszcza te, którym dokuczają bóle i kurcze łydek oraz obrzęki nóg,
były kilkakrotnie w ciąży albo przechodzą menopauzę i przyjmują leki hormonalne. Na żylaki narażone są również osoby, których praca wymaga

Pierwsze objawy choroby żylakowej
to uczucie ciężkości i gorąca nóg, ich
puchnięcie, mrowienie i skurcze. Problem staje się widoczny wtedy, gdy pojawia się siateczka żył. Te niebieskawe
linie stają się coraz bardziej wypukłe,
a z czasem tworzą zgrubiałe powrozy.
Groźnym powikłaniem jest zakrzepowe zapalenie żylaków, które może
objąć nie tylko żyły powierzchniowe,
ale i głębokie, i doprowadzić do zatorowości płucnej, czyli blokady krążenia.
Zator płucny wywołują skrzepy, które
po oderwaniu się od ściany naczynia
docierają wraz z krwią do płuc, co kończy się śmiercią.

OCENA PROBLEMU

Gdy zauważysz u siebie problemy z krążeniem w nogach, zgłoś się do specjalisty chorób żył – flebologa. Określi
on stopień zaawansowania niewydolności żylnej i metodę jej leczenia. Oceni wielkość zmian, dotykiem sprawdzi
ich temperaturę, a następnie zleci badanie USG Dopplera, obrazujące sposób
przepływu krwi, przewężenia i niedrożności, oraz funkcjonowanie zastawek.
Dodatkowym badaniem (rzadziej
stosowanym ze względu na inwazyjność) może być flebografia, przy pomocy której ocenia się stan żył głębokich.
Do naczynia na grzbiecie stopy wstrzykuje się środek cieniujący, a na kostkę
zakłada opaskę. Pod wpływem nacisku
preparat ten kieruje się wprost do żył
głębokich, tworząc mapę wadliwie działających naczyń.

Wskazania do stosowania: choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie
sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi:
zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka, świeży zawał serca lub
podejrzenie świeżego zawału serca, niestabilna choroba wieńcowa, prewencja
wtórna u osób po przebytym zawale serca, stan po wszczepieniu pomostów
aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom
przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu
u pacjentów z TIA, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów
z TIA; u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie
zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka,
zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale
unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie
innych sposobów profilaktyki.

Sprawdź, co możesz zrobić, aby
poprawić krążenie krwi w żyłach:
✔ Wzbogać dietę w produkty
z błonnikiem, który przyspiesza
przemianę materii i pomaga
zrzucić zbędne kilogramy.
✔ Ruszaj się: spaceruj, wchodź
po schodach, zamiast jeździć
windą. Uprawiaj sport,
np. nordic walking, pływanie.
✔ Zrezygnuj z częstego noszenia
butów na wysokim obcasie
i pończoch samonośnych.
✔ Podczas siedzenia staraj się
nie zakładać nogi na nogę.
✔ Gdy leżysz, układaj nogi powyżej
poziomu serca (np. na wałku).
✔ W pracy wymagającej długiego
siedzenia lub stania rób sobie
przerwy na małe przechadzki.
✔ Na zakończenie gorącej kąpieli
bierz chłodny prysznic, bo ciepło
spowalnia krążenie krwi.
RODZAJE TERAPII

CHIRURGICZNE METODY USUWANIA ŻYLAKÓW

✔Miniflebektomia – eliminacja
niewydolnych żył poprzez
mikronacięcia w skórze.
✔Kriostripping – metoda
podobna do poprzedniej, tyle
że przez nacięcia wprowadza
się specjalną sondę chłodzoną
podtlenkiem azotu.

Acard® 75 mg 60 tabl. dojelitowych

Z KORZYŚCIĄ DLA NÓG

Zwykłe pajączki i żylaki leczy się na ogół
zachowawczo, np. poprzez noszenie specjalnych pończoch lub podkolanówek
przeciwżylakowych, a także farmakologicznie, np. stosując maści z dodatkiem
hespedryny, które zmniejszają obrzęki,
pobudzają krążenie i wzmacniają ścianki naczyń krwionośnych. Lekarz może
zadecydować także o przeprowadzeniu
mało inwazyjnych zabiegów usuwania
żylaków, np. laseroterapii, skleroterapii.
Duże zmiany wymagają interwencji chirurga, który wybiera między trzema
metodami ich usuwania: miniflebektomią, kriostrippingiem oraz strippingiem
(ramka poniżej).

✔Stripping – klasyczna operacja,
podczas której usuwa się pień żylny
i odchodzące od niego naczynia.
Przy wycinaniu żyły odpiszczelowej
robi się dwa nacięcia: jedno
w pachwinie, drugie przy kostce,
a przy żyle odstrzałkowej – pod
kolanem i przy kostce.

POLECAMY
Z NASZEJ APTEKI

– średnia cena r ynkowa

przepływ krwi

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

osłabione
ścianki żyły
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Przeciwwskazania: produktu Acard nie n ależy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub
jakikolwiek składnik produktu; u pacjentów ze skazą krwotoczną; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z
ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (Acard 150 mg); u pacjentów z
napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych
leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci w wieku do 12
lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej
uszkodzenie wątroby i mózgu.
Skład: jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.
Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Dodatkowych informacji o leku udziela:
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl.

R E K L A M A

MENU TO ZA MAŁO

JEDNĄ Z POWAŻNYCH CHORÓB WĄTROBY
MOŻE BYĆ JEJ STŁUSZCZENIE. O TYM, ŻE COŚ
JEST NIE TAK, DOWIADUJEMY SIĘ ZWYKLE
PRZYPADKIEM, BO GRUCZOŁ TEN NIE JEST
WEWNĄTRZ UNERWIONY, WIĘC NIE BOLI.
CZERWIEC / LIPIEC / SIERPIEŃ 2016
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T

en największy narząd w jamie
brzusznej jest prawdziwym
laboratorium chemicznym
i magazynem składników
odżywczych. To tutaj zachodzi wydzielanie żółci niezbędnej
do trawienia pokarmów, odtruwanie
organizmu z toksyn oraz synteza hormonów, enzymów i białek koniecznych do normalnego funkcjonowania.
Samo słowo „stłuszczenie” brzmi dość
niewinnie, gdyż często bywa mylone

z otłuszczeniem, które odbywa się
na zewnątrz tego gruczołu i nie zmienia jego funkcjonowania. Natomiast
stłuszczenie dotyczy odkładania się
tłuszczu w komórkach samej wątroby
i prowadzi do znacznego upośledzenia
jej działania.

SIŁA ZŁEGO

Tkanka tłuszczowa gromadzi się nie
tylko pod skórą, ale także w jamie
brzusznej i otula narządy wewnętrz-

Zatem wcale nie trzeba jeść bardzo
tłusto ani mieć nadwagi czy otyłości,
aby zachorować. Problem ten dotyka
bowiem wielu osób o prawidłowej
masie ciała. Sama zła dieta też nie
musi prowadzić do kłopotów. W praktyce jednak trudno jeść tylko ekologiczne produkty. Do tego mało kto
zupełnie nie pije alkoholu, unika fast
foodów i nie zażywa żadnych leków.
Dlatego wiele osób z nadwagą i otyłością cierpi na niealkoholowe stłuszczenie wątroby.
Istnieje również grupa chorych,
np. z cukrzycą, którzy zmagają się
z metabolicznymi zaburzeniami gospodarki lipidowej. W ich wątrobie gromadzi się tłuszcz na skutek złego tra-

⏋gruczołu

Stłuszczenie

może być
uwarunkowane
genetycznie.
Choroba rozwija
się wtedy bez
względu na inne
czynniki ryzyka.

COŚ MI LEŻY
NA WĄTROBIE

– średnia cena r ynkowa

N a podstawie badania USG
wykonanego u 2600 Polaków
– w większości powyżej
60 lat – powiększenie gruczołu
stwierdzono u 25 proc. mężczyzn
i 13 proc. kobiet. U blisko połowy
panów i 40 proc. pań wykryto
wzmożoną echogenność,
czyli zdolność do odbijania fal
elektromagnetycznych, co może
świadczyć o stłuszczeniu
wątroby, jej stanie zapalnym
lub marskości. U ponad
11 proc. uczestników badania
zauważono zmiany ogniskowe,
które mogły być zmianami
infekcyjnymi, torbielowatymi
lub nowotworowymi.
Żródło: Ogólnopolskie Badanie Wątroby pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (2013).

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

ne. Organizm traktuje ją jak coś
w rodzaju zapasu na cięższe czasy.
Tłuste czy bogate w cukry jedzenie
obciąża wątrobę, ale to jeszcze nie
oznacza, że ją od razu niszczy. Takie
pokarmy zmuszają narząd do dodatkowej pracy i produkcji większej ilości żółci, by mogły zostać strawione.
Wątroba jednak przez długi czas potrafi sobie z tym radzić. Do jej stłuszczenia dochodzi wtedy, gdy jedzenie jest
niezdrowe, pełne chemii, gdy łykasz
bardzo dużo leków (np. przeciwbólowych, nasennych) czy suplementów
diety. Poważnym zagrożeniem są także wirusy zapalenia wątroby typu B
lub C oraz alkohol. W stłuszczonym
narządzie toczyć się może przewlekły
proces zapalny, który z czasem doprowadza do jego włóknienia, marskości, a w przypadku zakażeń wirusem
B lub C – nawet do raka. Pod wpływem toksyn aktywny dotąd miąższ
przebudowuje się w tkanki, które
wątrobą już nie są. W efekcie tego
przekształcenia komórki, które dotychczas m.in. oczyszczały organizm, przestają pełnić swoje funkcje.

wienia cukrów i lipidów. Stan ten
można leczyć dietą ubogą w te składniki odżywcze oraz lekami osłaniającymi komórki gruczołu.

KLUCZOWE BADANIA

W zaawansowanej postaci stłuszczenia wątroby procesu chorobowego nie
można cofnąć. Na szczęście, nawet
mała część tego narządu (ok. 10 proc.
masy) wystarczy, by organizm pracował w miarę sprawnie. Ta niewielka
zdrowa struktura może przejąć wszystkie funkcje gruczołu. To bardzo dobra
informacja, bo oznacza, że można
powstrzymać dalszy proces niszczenia komórek. Kluczowe jest zlikwidowanie czynników wywołujących
problem, czyli zwalczenie wirusów,
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HCV I HBV

 irusowe zapalenie wątroby typu C
W
wywoływane jest przez wirus HCV.
Testy wykrywające jego obecność
powstały niedawno, bo w 1992 r. Każdy,
komu przetaczano krew przed rokiem
1993, był narażony na kontakt z tym
wirusem. Choroba może latami nie
dawać żadnych objawów, ale wirus
podstępnie niszczy tkankę, co z czasem
prowadzi do jej zwłóknienia, marskości,
a nawet raka. Przeciwko temu wirusowi
nie ma szczepionki, są jednak leki, które
mogą usunąć go z organizmu.
zaprzestanie picia alkoholu, wprowadzenie odpowiedniej diety oraz leków osłaniających miąższ narządu.
Żeby jednak zacząć coś robić, trzeba
przede wszystkim wiedzieć, co się dzieje.
Dlatego należy się badać. Podstawą jest
USG oraz ocena poziomu enzymów wątrobowych we krwi. Ostateczną diagnozę,
niepozostawiającą żadnych wątpliwości,

⏋łagodniejszych
Warto szukać

zamienników
leków, które
uszkadzają
gruczoł i brać
środki działające
osłonowo.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B
występuje rzadziej niż to wywołane
wirusem HCV. Spadek zachorowań nastąpił
po wprowadzeniu szczepień u niemowląt
i młodzieży w latach 90. Wirus ten
wywołuje ostre albo przewlekłe zapalenie,
co wiąże się z uszkodzeniem komórek.
U większości chorych brak jest objawów
sugerujących chorobę. Nieleczona,
prowadzi do marskości, a nawet raka
wątrobowo-komórkowego. Na szczęście
większość przypadków zakażenia kończy
się samoistnym wyleczeniem.
daje biopsja, czyli nakłucie i pobranie
wycinka miąższu do badania.
Uwaga! Pamiętaj, że zawsze warto szukać
łagodniejszych zamienników leków, które uszkadzają wątrobę. A jeśli już trzeba
je brać, to dobrze jest zapytać lekarza
o środki działające osłonowo.

JAK WSPIERAĆ NARZĄD?

Podczas leczenia pomaga odpoczynek,
czyli ograniczenie aktywności fizycznej
w trakcie nasilenia dolegliwości. Dieta
ma być lekkostrawna i zawierać łatwo
przyswajalne węglowodany (70 proc.),
10 proc. białek i 10–20 proc. tłuszczów.
Powrót do normalnego jedzenia powinien
następować powoli, w ciągu około pół
roku. Co najmniej przez taki sam okres
nie należy też pić alkoholu, a w zapaleniach przewlekłych trzeba z niego zupełnie zrezygnować. Warto też przyjrzeć się
lekom i wyeliminować lub zmniejszyć
dawkę tych, które obciążają wątrobę lub
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⏋dotyczy odkładania
Stłuszczenie

się tłuszczu
w komórkach
narządu i prowadzi
do znacznego
upośledzenia
jego działania.

wywołują zastój żółci (np. antykoncepcyjne). Trzeba oczywiście robić to zawsze
w porozumieniu z lekarzem.
Konsultacja: dr Paweł Grzesiowski,
dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie

NIEBEZPIECZNE
ZWIĄZKI

 irus zapalenia wątroby
W
typu B i C przenosi się głównie
przez krew. Większość zakażeń
HCV jest prawdopodobnie
skutkiem drobnych zabiegów
medycznych, takich jak
zastrzyki lub pobieranie krwi.
Do zakażenia obu typami
wirusa może dojść u fryzjera,
w salonie tatuażu, u kosmetyczki
(np. przekłuwanie uszu), a także
na skutek używania wspólnych
nożyczek do paznokci. Oba
typy wirusa mogą przenosić się
też przez kontakty seksualne.
Do zakażenia nie dochodzi jednak
przez przytulanie, kichanie,
kaszel, korzystanie z tej samej
toalety, wanny czy prysznica.

R E K L A M A

⏋dla wczesnego
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etapu choroby
są wahania
nastroju i zmiana
osobowości.

odkładania, a u innych – nie. Mało
tego, nadal tajemnicą pozostaje fakt,
dlaczego niektóre osoby nie chorują, choć mają gen odpowiedzialny
za produkcję amyloidu.

CZY TO JUŻ CHOROBA?

Tylko wczesną postać choroby Alzheimera można pomylić ze zmęczeniem, roztargnieniem czy ekscen-

✔ Czytanie, rozwiązywanie
krzyżówek czy nauka języków
obcych usprawniają pracę mózgu.
Nie powstrzymują choroby,
lecz mogą ją spowolnić.
✔ Aktywność fizyczna zapobiega
miażdżycy, poprawia nastrój
i sprawność ruchową, ale nie
wpływa na rozwój alzheimera.
✔ Początkowe zapominanie słów
czy odkładanie kluczy w dziwne
miejsca (np. do zamrażalnika)
jest niczym w porównaniu
do niezakręconego gazu
czy niemożności zachowania
higieny. Na zaawansowanym
etapie alzheimera chory
wymaga całodobowej opieki.
✔ Powinien też być pod stałą
opieką lekarza rodzinnego,
neurologa i psychiatry. Musi
przyjmować leki opóźniające
degenerację mózgu oraz
środki uspokajające.
trycznością. Z czasem objawy stają się
na tyle wyraźne, że nie sposób przypisać ich innemu schorzeniu. Zaczyna się od zapominania niedawnych
wydarzeń i rozmów. Potem pojawiają się trudności w wykonywaniu dobrze
znanych czynności, np. upieczenie ciasta, przypomnienie sobie nazw przedmiotów codziennego użytku. Intuicyjną obroną w takiej sytuacji jest próba
opisania ich za pomocą nieutraconych
jeszcze słów. Czerwone światełko
powinno ci się zapalić, gdy bliski zaczyna prosić o „to coś do krojenia” czy
„wyłączenie tego, co tak głośno gra”.
Niepokojącym sygnałem jest też trudność w wiązaniu oczywistych faktów
czy odkładanie rzeczy w absurdalne
miejsca. Tak zaczyna się brak samodzielności i stopniowe wyłączanie
z życia. Charakterystyczne dla wczesnego stadium choroby są również
duże wahnięcia nastroju i zmiana osobowości: wybuchowość lub agresja
u spokojnej dotychczas osoby, a nadmierna radość – u melancholika.
Takie „dziwne” zachowania to coś
innego niż naturalny proces starzenia się mózgu skutkujący pogorszeniem wzroku, słuchu czy pamięci.

– średnia cena r ynkowa

– średnia cena r ynkowa

ZAPOMINANIE MOŻE BYĆ WYNIKIEM
ZWYKŁEGO ROZTARGNIENIA CZY
PRZEMĘCZENIA, ALE TEŻ PIERWSZYM
OBJAWEM NIEULECZALNEJ I CORAZ
CZĘSTSZEJ CHOROBY ALZHEIMERA.

WARTO WIEDZIEĆ

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

niepamięci

Z

aliczana jest do najbardziej
tajemniczych schorzeń. Jej
przyczyną jest stopniowe
uszkadzanie oraz obumieranie komórek nerwowych
mózgu. Z tego powodu człowiek
chory traci stopniowo kontakt z rzeczywistością, zdolność logicznego
myślenia, pamięć i wspomnienia.
Degeneracja komórek mózgowych
jest wynikiem odkładania się w nich
substancji białkowych, amyloidu
i białka tau, które zakłócają komunikację między nimi. Mechanizm
działania tych substancji nie jest
znany. Nie wiadomo również, dlaczego u jednych ludzi dochodzi do ich
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-amyloid. Można też oznaczyć stężenie
beta-amyloidu i białka tau w płynie
mózgowo-rdzeniowym. Żeby jednak
poddać się tym badaniom, trzeba zgłosić się do lekarza z niepokojącymi objawami. I koło się zamyka.

GRA NA CZAS

Proces obumierania
neuronów można
spowolnić, ale nie
da się go zatrzymać.

I coś innego niż zapominanie związane
ze zmęczeniem czy roztargnieniem. Przed
tym możemy się bronić, np. zapisując ważne sprawy w kalendarzu. Choremu na
alzheimera na nic się to nie przyda, bo
zapomni – zarówno o tym, że ma kalendarz, jak i to, do czego on służy.
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Miarą niemocy wobec choroby jest fakt,
że jej wyraźne objawy pojawiają się dopiero wtedy, gdy obumrze ok. 60–70 proc.
komórek nerwowych mózgu. Jego plastyczność zostaje wtedy wyczerpana.
I to jest zwykle ten moment, gdy bliscy
kierują chorego do lekarza. Wykonuje
się wówczas elektroencefalografię (badanie bioelektrycznej czynności mózgu,
EEG) oraz tomografię komputerową,
żeby wykluczyć stan po udarze lub guza
mózgu. Gdy okaże się, że to jednak alzheimer, lekarzowi pozostaje jedynie przedstawić diagnozę, opisać sposób, w jaki
schorzenie będzie się rozwijać i skierować pacjenta i jego bliskich do określonych poradni. Medycyna nie zna bowiem
sposobów na reaktywację neuronów.
Pewne nadzieje wiąże się z komórkami
macierzystymi, ale droga do zakończenia badań jest daleka.

⏋się od zapominania
Choroba zaczyna

niedawnych
wydarzeń i rozmów.

A co z wcześniejszym wykrywaniem
choroby? Istnieją testy psychologiczne,
np. MMSE (ang. Mini Mental State Examination), DemTect (ang. Dementia
Detection) czy test rysowania zegara
(chory ma zaznaczyć określoną godzinę, rysując wskazówki na jego tarczy),
które wychwytują odchylenia od normy.
Są też metody obrazowe, które uwidoczniają odkładający się w mózgu beta-

Im wcześniej choroba zostanie zdiagnozowana, tym lepiej. Pacjent, który jest
w stanie świadomie przyjąć wiadomość
o schorzeniu, może próbować zachować
ostrożność (np. informując bliskich o planach wyjścia z domu), a przede wszystkim – zorganizować życie w taki sposób,
który pozwoli przygotować się do nieuchronnych zmian. Chodzi o organizację mieszkania, zakup sprzętów ułatwiających codzienne funkcjonowanie,
zapewnienie sobie pomocy i opieki.
Choć nie ma leku na zahamowanie rozwoju alzheimera, lekarze mówią o pewnej roli diety w jej spowolnieniu. Co prawda, żaden sk ładni k od ż y wczy nie
zapobiegnie odkładaniu się amyloidu
w mózgu, ale wiele z nich ma wpływ
na kondycję naczyń krwionośnych, które doprowadzają krew do tego narządu.
Jeśli więc neurony są niszczone przez beta-amyloid, to lepiej, jeśli te same struktury nie będą jeszcze dodatkowo osłabiane
przez niedokrwienie wynikające z miażdżycy. Najlepsza jest więc dieta śródziemnomorska: z dużą ilością warzyw, oliwy
z oliwek oraz tłustych ryb morskich,
np. łososi, makreli, śledzi.

CZY TO MOŹE BYĆ ALZHEIMER? SPRAWDŹ
✔ Z aczynasz odkładać rzeczy
w niewłaściwych miejscach:
klucze do lodówki, portmonetkę
do pralki? Rzucanie kluczy na stół
czy łóżko jest normalne, ale już
wkładanie ich do lodówki – nie.
Podobnie – chowanie pieniędzy
do bieliźniarki można wytłumaczyć
przyzwyczajeniami, ale wrzucanie
portmonetki do pralki nie ma już
✔ Nie możesz się wysłowić, nie wiesz,
logicznego uzasadnienia.
jakiego wyrazu użyć? Taki kłopot
raz na jakiś czas to nie problem.
✔ Masz znaczne huśtawki nastrojów,
Gdy jednak powtarza się w każdej
od nienaturalnego wyciszenia
rozmowie – coś jest na rzeczy.
do agresji, bez wyraźnego
powodu? Okresowe pogorszenie
✔ Przestajesz obiektywnie oceniać
nastroju, zły humor – mieszczą się
rzeczywistość, np. ubierasz się
w normie. Jednak zupełna zmiana
nieodpowiednio do pogody? Każdy
dotychczasowych zachowań wymaga
zachowuje się czasami dość dziwnie.
Ale uwaga: tylko czasami.
konsultacji lekarza.
✔ Coraz częściej zapominasz,
o czym przed chwilą czytałaś
czy rozmawiałaś? Sporadyczne
zapominanie faktów, imion,
nazwisk czy dat jest normalne.
Jednak niemożność przypomnienia
sobie, czego dotyczyła rozmowa
przeprowadzona przed godziną
– wykracza poza normę.

P O R A D N I K
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ZBIERZ
WSZYSTKIE
CZĘŚCI

W następnym numerze:

„Dieta przy
zaparciach”

Dieta
na mocne stawy
REUMATYZM PRZESTAŁ BYĆ CHOROBĄ SENIORÓW, DZISIAJ MAJĄ Z NIM
PROBLEMY NAWET TRZYDZIESTOLATKOWIE. DLATEGO WARTO POSTAWIĆ
NA PROFILAKTYKĘ, KTÓREJ WAŻNYM ELEMENTEM JEST SPOSÓB ODŻYWIANIA.

ABC
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tawy to ruchome połączenia kości.
Wyposażone są w silnie ukrwioną
błonę maziową, która wydziela
substancję zapobiegającą bolesnemu tarciu i mikrourazom. Swój
udział ma w tym także gładka i sprężysta
chrząstka stawowa osłaniająca główki stykających się powierzchni kości. To sytuacja
idealna, bo z wiekiem stawy funkcjonują
coraz słabiej. Niekórzy ludzie mają z nimi
problemy już po trzydziestce.

GENY I ŚRODOWISKO

Do najczęstszych schorzeń układu ruchu
należą: choroba zwyrodnieniowa stawów
oraz reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).
W obu przypadkach kłopoty zaczynają się
od bólu (np. kolan, bioder, rąk), który prowadzi do ograniczenia ruchu, a z czasem
– do niepełnosprawności. O schorzeniach
tych wciąż jeszcze nie wszystko wiadomo.
Zajmujący się nimi specjaliści są zgodni,
że mają one podłoże genetyczne oraz środowiskowe, i że należą do chorob autoimmunologicznych, w których organizm atakuje własną tkankę łączną.
Fatalny wpływ ma kondycję stawów
ma także styl życia, w tym dieta i związany z nią nadmiar kilogramów, ponieważ
dodatkowo obciążone, a do tego mało
aktywne ze względu na brak ruchu, szyb-

ko się zużywają i niszczą. Dlatego zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu chorób
reumatycznych bardzo ważny jest
jadłospis.

TALERZ IDEALNY

Z praktyki medycznej wynika, że menu
powinno być traktowane indywidualnie,
bo wielu pacjentów skarży się na zaostrzenie dolegliwości po spożyciu określonych
potraw. Istnieją też jednak ogólne zalecenia. Chodzi przede wszystkim o to,
żeby w posiłkach nie zabrakło produktów, które są źródłem substancji cennych
dla stawów i kości. Mogą one działać profilaktycznie, a także łagodzić bóle i stany zapalne. Co zatem powinno się znaleźć na twoim talerzu?

⏋zachorować

Na RZS można

na każdym etapie
życia. Najczęściej
jednak schorzenie
to dotyka kobiet
w wieku 35–50 lat.

● Tłuste


mięso i sery (żółte,
topione, pleśniowe) – hamują
działanie kwasów omega-3.
● Alkohol,

mocna kawa
i herbata – ograniczają
przyswajanie wapnia.
● Ziemniaki,

papryka,
pomidory – u niektórych
osób mogą nasilać ból.
● Produkty

przetworzone
(chipsy, zupy w proszku, fast
foody) – sprzyjają usuwaniu
wapnia z organizmu.
● Rabarbar,

szczaw, szpinak
– mają w składzie kwas
szczawiowy, który łączy
się z wapniem i tworzy
nieprzyswajalny 
szczawian wapnia.

●b
 iałko – z niego zbudowana jest chrząstka

CZY GŁODÓWKI ALBO DIETY ELIMINACYJNE
MOGĄ ZMNIEJSZAĆ BÓL U CHORYCH NA RZS?
Głodówki mogą hamować rozwój
reakcji zapalnych. Dlatego
chorzy, którzy przez kilka dni
są poddawani kontrolowanej
głodówce, odczuwają mniejszy
ból. Poprawa jest jednak chwilowa
i po powrocie do poprzedniego
sposobu odżywiania – niezależnie
od tego, czy jest to dieta normalna,
czy wegetariańska – dolegliwości
powracają. U niektórych chorych
zmniejszenie bólu można zauważyć

24

PRODUKTY
NIEWSKAZANE
PRZY RZS

po wprowadzeniu długoterminowej
diety wegetariańskiej.
Prawdopodobnie dzieje się tak
dlatego, że ten sposób odżywiania
zakłada zwiększone spożycie
witamin z warzyw i owoców, przy
jednoczesnym małym przyswajaniu
tłuszczów zwierzęcych, co jest
korzystne dla chorych na RZS.
Nie ma jednak dowodów na to, by
jakakolwiek inna dieta eliminacyjna
poprawiała stan zdrowia chorych.

stawowa. Jego ważnym źródłem jest nabiał.
W twoim menu powinnny się więc znaleźć
m.in. twarożki, kefiry, jogurty;
●w
 apń – ten makroelement jest podstawowym budulcem kości, nic więc dziwnego, że jego codzienna porcja jest niezbędna. Oprócz mleka i jego przetworów
dużo wapnia zawierają też m.in. sardynki, jarmuż, migdały i orzechy;
●w
 itaminy z grupy B – ich bogatym źródłem są m.in. produkty pełnoziarniste,
jajka, fasola, kasza gryczana. Składniki
te łagodzą objawy przewlekłego stresu,
który może powodować niekorzystne
zmiany w mazi stawowej;
●w
 itamina C – jest potrzebna do produkcji kolagenu, który tworzy chrząstkę stawową i ma duży wpływ na stan stawów
i ścięgien. Podobnie jak inne antyutleniacze, witamina C zwalcza wolne rodniki i przeciwdziała procesom zapalnym.
Spowalnia też starzenie się stawów. Dlatego sięgaj m.in. po czarne porzeczki,
jagody, borówki, aronię, awokado, owoce cytrusowe oraz natkę pietruszki;
●b
 łonnik – składnik ten wspiera pracę
jelit, a co za tym idzie, obniża ryzyko
nadwagi i otyłości. Znajdziesz go m.in.
w produktach z pełnego przemiału oraz
w warzywach takich jak marchewka,
pietruszka, por, seler, burczaki, sałata,

ABC

wać odpowiednie proporcje między nimi.
Tymczasem w diecie wielu Polaków produkty zawierające kwasy omega-6 (olej
kukurydziany, z nasion winogron i sojowy) przeważają nad tymi, które zawierają kwasy omega-3. Dlatego przynajmniej
dwa, trzy razy w tygodniu staraj się jeść
posiłki bogate w ten składnik. Znajdziesz
go sporo na przykład w tłustych rybach
morskich, takich jak makrela, halibut,
sledź czy łosoś. Spożywanie kwasów tłuszczowych omega-3 z ryb w znacznym stopniu wpływa na wyciszenie bólu i zmniejszenie porannej sztywności stawów. Tłuste
ryby zawierają też witaminę D, która ułatwia przyswajanie wapnia.
Dobre efekty przynosi również wzbogacenie diety o siemię lniane, orzechy włoskie oraz oliwę z oliwek, która działa przeciwzapalnie i jest dobrym zamiennikiem
dla tłuszczów nasyconych. Stawy lubią także olej lniany i rzepakowy, bo dobrze oddziałują na ich elastyczność.
kapusta pekińska, brukselka, brokuły,
dynia, warzywa strączkowe. Do jadłospisu włączaj też kiełki, czosnek i cebulę. Przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie
mogą także działać przyprawy, sięgaj
więc po goździki, kurkumę czy imbir.
Uwaga: aby zwiększyć przyswajalność
składników z owoców i warzyw, staraj się
jeść ich jak najwięcej na surowo, z dodatkiem dobrego oleju (np. rzepakowego)
oraz soku z cytryny.

⏋dla stawów

ROLA KWASÓW OMEGA-3

Jeśli odczuwasz bóle stawów, w twoim menu
nie może zabraknąć wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6.
Mają one korzystny wpływ na błony komórkowe oraz hamowanie procesów zapalnych. Dla zdrowia ważne jest też, by zacho-

Najlepszą podporą

są wygodne buty
z elastyczną
podeszwą,
która amortyzuje
wstrząsy. Wysokie
obcasy mogą
powodować bóle
stawów. Dla ich
dobra wkładaj szpilki
tylko okazjonalnie.

W JAKICH RYBACH WARTO SZUKAĆ
KWASÓW OMEGA-3?

Gatunek ryby

Ilość kwasów 
omega-3 (mg) 
w 100 g ryby

Łosoś świeży

2860

Makrela wędzona

2700

Sardynka w oleju

2440

Śledź solony

1850

Łosoś wędzony

1270

Halibut świeży

510

Flądra świeża

360

Pstrąg świeży

360

Karp świeży

160

Tuńczyk z puszki
w oleju

150

Dorsz świeży

110

ŚLADEM WITAMIN

Na nasilenie stanów zapalnych w organizmie wpływają też wolne rodniki. To cząsteczki, które działając destrukcyjnie na lipidy, białka i DNA, przyspieszają starzenie
się tkanek. Dlatego w twojej diecie powinny się znaleźć witaminy A, C i E oraz beta-karoten, selen i cynk.
Niezbędne w terapii RZS są także witaminy B6 i B12 oraz wapń, magnez i kwas
foliowy. Nie unikaj więc czarnych porzeczek, jagód, żurawin, aronii oraz ciemnych winogron.
Wbrew powszechnej opinii, nie ma
natomiast solidnych dowodów na to,
że chorym na RZS może pomóc jedzenie
dużych ilości miodu czy doprawianie

P O R A D N I K D I E T E T Y C Z N Y NR 5

ZDROWIA

DODATKOWE WSPARCIE
Do wzmocnienia stawów przydać się
mogą suplementy diety. Ich ważnym
składnikiem powinien być wapń. Drugie
miejsce należy do witaminy D, gdyż
zwiększa wchłanianie wapnia nawet
o 80 proc. Istotna jest też witamina K,
która wpływa na aktywność białka
odpowiedzialnego za wiązanie
wapnia w kościach. Pobudza również
osteopotynę – białko, które działa
na gęstość kości. Inne składniki
suplementów diety, które działają
korzystnie na stawy, to m.in.:

● kolagen


– zapewnia 
elastyczność stawów i ułatwia
zachodzące w nich procesy
regeneracyjne;
● glukozamina

– wzmacnia stawy
i wpływa na produkcję mazi stawowej;
● chondroityna

– pomaga tłumić
wstrząsy, którym poddawane
są stawy, a poza tym zwiększa ich
ruchomość i działa przeciwbólowo;
● witamina

C – bierze istotny udział
w produkcji kolagenu;

● kwas


hialuronowy – to główny
składnik płynu stawowego,
który zapewnia odpowiednie
„smarowanie” pracującym stawom
i chroni je przed niszczeniem
z powodu nadmiernego tarcia;
● proteiny

mleka – wzmacniają
działanie ochronne glukozaminy
i chondroityny;
● wyciągi

roślinne, np.
z kadzidłowca, imbiru
– działają przeciwzapalnie.

29

ABC
P O R A D N I K D I E T E T Y C Z N Y NR 5

ZDROWIA
potraw octem jabłkowym. W odczuciu
niektórych chorych są jednak produkty,
które nasilają bóle stawów. Należą do nich
wspomniane pomidory i papryka oraz
biała kapusta, truskawki, jabłka i cytrusy. Nie ma jednak na to dowodów. Zdaniem dietetyków eliminacja tych produktów może pomóc tylko tym osobom, które
cierpią na nietolerancję pokarmową.

Unikanie aktywności fizycznej może być
wielką przyjemnością, ale nie dla stawów.
Warto więc się zmobilizować. Bardzo dobre
są energiczne marsze i długie spacery, ponieważ przy okazji dotleniasz organizm, ale
ćwiczyć warto także w domu. Zbyt mało
ruchu powoduje bowiem, że twoje mięśnie
tracą elastyczność, a konsekwencją tego

jest nadmierne obciążenie stawów. Dlatego jeśli nawet nie przepadasz za sportem,
staraj się przynajmniej wchodzić po schodach, zamiast jeździć windą, i nie przebywać przez wiele godzin w tej samej pozycji. A jeśli twoja praca tego właśnie wymaga,
rób sobie możliwie często choćby krótkie
przerwy, żeby rozruszać stawy i dać
im chwilę wytchnienia.

DANIA BOGATE W WITAMINY, WAPŃ I KWASY OMEGA-3

Łosoś w warzywach
• 4–6 dzwonków łososia
• 2 marchewki
• pietruszka, por, pół selera
• sól, biały pieprz
• pół cytryny
• olej rzepakowy do smażenia
Rybę skrapiamy sokiem z cytryny,
oprószamy solą i pieprzem, odstawiamy
na pół godziny do lódówki. Warzywa
kroimy i krótko przesmażamy na patelni
z rozgrzanym olejem. Do naczynia
żaroodpornego wkładamy połowę warzyw,
układamy porcje ryby i przykrywamy
pozostałymi warzywami. Pieczemy
w piekarniku nagrzanym do 180 st. C
przez ok. pół godziny. Podajemy z ryżem
i surówką z kapusty pekińskiej.

Musli owocowe
• jogurt naturalny
• o woce sezonowe (np. jabłka, gruszki,
winogrona)
• 3 łyżki płatków owsianych
• garść posiekanych orzechów
• p o łyżce płatków migdałów, mielonego
siemienia i rodzynek
• 2 wafle kukurydziane lub ryżowe
Do picia np. herbata miętowa.
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SCHODAMI W GÓRĘ

Sałatka z brokułów
• pół brokuła
• 3 jajka
• natka pietruszki
• czerwona papryka
• odrobina sosu sojowego
• 3 łyżeczki miodu
• 5 łyżek oleju rzepakowego
• musztarda, sól i pieprz, czosnek
• 2 łyżki jogurtu
Brokuł dzielimy na różyczki i krótko
gotujemy (najlepiej na parze). Czekamy,
aż ostygną lub przepłukujemy zimną
wodą. Dodajemy pokrojone w ćwiartki
jajka na twardo, pokrojoną paprykę
i natkę. Polewamy sosem z jogurtu,
oleju, musztardy, sosu sojowego, miodu
i czosnku, doprawiamy do smaku.

– przepis na życie
M A R T Y N A ROZ E S Ł A N I E C

CORAZ WIĘCEJ OSÓB
DBA O ZDROWIE,
ZWRACA UWAGĘ
NA DIETĘ, UPRAWIA
SPORT. WYDAJE SIĘ
WIĘC, ŻE WSZYSTKO
IDZIE W DOBRYM
KIERUNKU. NIESTETY,
NIE DO KOŃCA.

Przecież to nie dzieciaki decydują
o tym, co dostaną w prezencie. Dorośli
wpadli w wir kupowania i jeżeli sami
mają już wszystko, co najlepsze, zaczynają rywalizować ze sobą na polu gadżetów swoich latorośli. Nawet tort nie może
być zwykłym babcinym ciastem przekładanym kremem. Musi wyglądać jak
supersamochód, rakieta albo inna wielka, kolorowa zabawka. Cóż z tego, że jest
w nim pełno barwników, cukru i jest
zwyczajnie niesmaczny? Być może nikt
go wtedy nie zje, ale przynajmniej będzie
zjawiskowy.

FELIETON

Małe dawki

Jednakże kiedy zapytamy naszych bliskich, jakie prezenty zapamiętają na zawsze,
to z pewnością nie będzie to droga biżuteria ani szykowne ubranie. Okazuje się,
że dla każdego liczy się przede wszystkim
to, co zostało przygotowane specjalnie
dla niego. Moja mama ma całą teczkę nieudolnie narysowanych laurek. U taty
na biurku do dziś stoi gliniany Napoleon,
którego nogi równie dobrze mogłyby być
odnóżami hipopotama, ale tylko dzięki
nim utrzymuje się w pionie. Na dodatek
„ktoś” pomalował go brokatowym lakierem do paznokci. Cesarz Francuzów pewnie się odtąd w grobie przewraca.
Jaki z tego wniosek? Prezenty nie muszą
być drogie i wystawne, żeby coś znaczyły. Tak samo nasze życie. Nauczmy się
doceniać piękno rzeczy małych. Ostatnio
widziałam trzech Japończyków robiących
zdjęcia drzewa, na którym zakwitł tylko
jeden kwiat. Dwóch pokazywało trzeciemu, jak zrobić najlepsze ujęcie. Widok był
prześmieszny, ale dał mi do myślenia.
Może tamten kwiat nie był szczególnie
urodziwy, ale miał w sobie coś – był jedyny w swoim rodzaju.

G

prezenty. W moich czasach były to rower
i zegarek. Przed dziećmi stało wtedy nie
lada wyzwanie: nauczyć się jazdy bez bocznych kółek i poznać tajniki zegarka wskazówkowego. Dzisiaj wolą iPody, iPady,
iWatche i wszystko, co zaczyna się na „i”.
Czy można je za to winić?

⏋drogie i wystawne, żeby coś
Prezenty nie muszą być

znaczyły. Tak samo nasze
życie. Nauczmy się doceniać
piękno niewielkich rzeczy.

CZERWIEC / LIPIEC / SIERPIEŃ 2016

onimy za pieniądzem, chcemy
mieć coraz więcej, nie umiemy
cieszyć się z tego, co mamy.
Może to banał i stereotyp, ale
w każdym stereotypie kryje się
ziarno prawdy. O co właściwie chodzi?
O konsumpcjonizm i zachłanność. Te cechy
ludzkiej natury od wieków pozostają niezmienne. A przecież umiar jest ważny nie
tylko w jedzeniu i piciu.
Maj i czerwiec to tradycyjnie czas pierwszych komunii. Dla wielu osób przyjęcie
kolejnego sakramentu nie ma nic wspólnego z wiarą, za to dużo z upominkami.
Komunię, jak każde święto, obchodzimy
hucznie. Najpierw jest msza, potem uroczysty rodzinny obiad, tort i oczywiście
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R E K L A M A

OSTROPEST PRZYPOMINA NASZ OSET, CHOĆ
POCHODZI Z REJONU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO.
NIEZWYKŁA MOC TEJ ROŚLINY, WYKORZYSTYWANA
W ZIOŁOLECZNICTWIE, MEDYCYNIE I KOSMETYCE,
KRYJE SIĘ W JEJ OWOCACH I NASIONACH.

Z

a oczyszczające, regeneracyjne
i wzmacniające działanie ostropestu odpowiada sylimaryna – flawonoid, który stanowi ok. 3 proc.
składu owoców i nasion rośliny.
Substancja ta jest silnym antyoksydantem.
Chroni wątrobę przed toksynami, ma właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Wspomaga także procesy naprawcze
uszkodzonych komórek tego organu.
Jednym z najważniejszych powodów,
dla których warto zainteresować się ostro-

pestem, są wspomniane właściwości oczyszczające. Stan krwi jest w dużej mierze uzależniony od kondycji wątroby. To ona
odpowiada m.in. za odtruwanie organizmu i dostarczanie energii poprzez uwalnianie glukozy do krwioobiegu. Nic więc
dziwnego, że gdy ten narząd szwankuje,
szybko odbija się to na zdrowiu i samopoczuciu. Zawarte w ostropeście flawonoidy mają udowodniony wpływ na odbudowę komórek wątroby, uszkodzonych
z powodu spożywania alkoholu, stosowa-

nia dużej ilości leków oraz obecności pestycydów i metali ciężkich w jedzeniu.
Poza tym są inne powody, dla których
warto mieć go w domowej apteczce.

OCHRONA

Amerykańscy naukowcy z University
of Minnesota stwierdzili, że sylimaryna
może działać przeciwnowotworowo, hamując wzrost komórek rakowych m.in. w wątrobie, skórze oraz szyjce macicy. Ponadto ten
przeciwutleniacz pobudza syntezę białek

ylimaryna
⏋Sstanowi
ok. 3 proc.
zawartości
owoców i nasion
ostropestu.

NA LEPSZY CHOLESTEROL

Olej z ostropestu można
stosować zarówno
zewnętrznie, jak
i wewnętrznie.

Ostropest powoduje obniżenie stężenia cholesterolu w organizmie. Wątroba to główny narząd odpowiedzialny
za produkcję związków lipidowych.
Jeżeli, mimo odpowiedniej diety, mamy
problem z podwyższonym poziomem
tłuszczu, to prawdopodobną przyczyną mogą być zaburzenia wątroby.

PRZY CUKRZYCY

Obserwowano także wpływ sylimaryny na diabetyków. W grupie, której
przez cztery tygodnie podawano ekstrakt ostropestu plamistego, poziom
glukozy i insuliny na czczo był niższy
niż u pacjentów, którzy otrzymywali
jedynie placebo. Wiąże się to z faktem, że roślina ta regeneruje wątrobę,
która częściowo odpowiada również
za uwalnianie insuliny.

ZDROWA SKÓRA

W sylimarynie znajdują się związki
fitochemiczne, które skutecznie hamują niszczące działanie promieniowania ultrafioletowego. W efekcie mogą
one obniżać ryzyko powstawania groźnych chorób związanych z nadmiernym nasłonecznieniem, takich jak
np. rak skóry. Potwierdziły to badania przeprowadzone na Wydziale Dermatologii Uniwersytetu Alabama.
Ponadto roślina ta łagodzi stany
zapalne i redukuje zmiany skórne
związane z łuszczycą.

ELIKSIR MŁODOŚCI

Ochronne i regenerujące właściwości
ostropestu plamistego skutecznie spo-

ajsilniejsze
⏋Ndziałanie

– średnia cena r ynkowa

J OA N N A G R Ą DZ K A

Ostropest plamisty (łac. Silybum
marianum) należy do rodziny
astrowatych ( Asteraceae) i jest
jednym z najczęściej stosowanych
ziół na świecie. W Polsce, z uwagi
na klimat chłodniejszy niż w jego
rodzimych stronach, występuje jako
roślina jednoroczna. Rzadko rośnie
zdziczały, najczęściej pochodzi
z upraw ogrodowych i plantacji.
Znany jest głównie jako naturalny
środek wspierający funkcjonowanie
wątroby, ale z powodzeniem
stosowany jest też jako składnik
kosmetyków upiększających
i roślina ozdobna.

i wpływa na zewnętrzną warstwę zdrowych komórek, chroniąc je przed potencjalnym uszkodzeniem i mutacjami.

oczyszczające
i regeneracyjne
mają świeżo
zmielone nasiona
ostropestu.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

M E D Y C Y N A N AT U R A L N A

Lek
z ogrodu

TAKIE ZIÓŁKO!

walniają też oznaki starzenia się organizmu. Ziele to działa kompleksowo.
W formie naparu lub suplementu diety odbudowuje komórki od środka.
Natomiast olejki z jego nasion, kremy
lub maści stosowane na skórę stymulują produkcję kolagenu i elastyny,
które ujędrniają i zmniejszają głębokość zmarszczek. Kosmetyki zawierające ekstrat tej rośliny leczą także
stany zapalne, rozjaśniają przebarwienia i działają przeciwbakteryjnie
na cerę trądzikową.

W TRZECH ODSŁONACH
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✔ N apar sporządza się z dwóch
na zimno. Można również
łyżeczek nasion, najlepiej
traktować go jako naturalny
świeżo zmielonych.
kosmetyk, który rozjaśnia
przebarwienia i wygładza drobne
✔ Olej przydaje się w kuchni
niedoskonałości cery.
jako dodatek do sałatek czy
sosów. Aby nie stracił swoich
✔ Ostropest w formie tabletek
właściwości, powinien być
to suplement diety, który
przechowywany w chłodnym,
wspomaga regenerację i ochronę
zacienionym miejscu i podawany
wątroby oraz wspiera trawienie.
U WAGA! NIE ZALECA SIĘ OSTROPESTU DZIECIOM DO LAT 12,
KOBIETOM W CIĄŻY I KARMIĄCYM.
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Ostropest plamisty najczęściej stosowany jest w trzech
formach: jako napar, olej oraz kapsułki.
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POLECAMY
Z NASZEJ APTEKI

ZDROWIE

Aktywność fizyczna,

czyli dbajmy o zdrowie
E WA JA ROSZ

CZY WIESZ, ŻE ŹLE
DOBRANY BIUSTONOSZ
MOŻE BYĆ POWODEM
WIELU PROBLEMÓW
ZDROWOTNYCH?

N

ie ulega najmniejszej wątpliwości, że zdrowie to nasz
najcenniejszy skarb, a ruch
działa zbawiennie na ciało.
Także eksperci z Instytutu
Żywności i Żywienia, dając wyraz postępowi w naukach medycznych, zmienili strukturę i nazwę Piramidy Zdrowego Żywienia,
dodając określenie „i Aktywności Fizycznej”. Podstawę nowej piramidy stanowią
właśnie różne formy sportu i rekreacji, a nie
konkretne produkty spożywcze.
– Poza żywieniem dla naszego zdrowia
bardzo ważna jest też codzienna aktywność fizyczna, co najmniej 30–45 minut.
Łącznie z dobrze zbilansowaną dietą pozwala ona zapobiec m.in. rozwojowi bardzo
niebezpiecznej dla zdrowia nadwagi i otyłości – komentuje prof. Mirosław Jarosz.
(źródło: Instytut Żywności i Żywienia).
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WIELKOŚĆ BIUSTU
NIE MA ZNACZENIA
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Czy dbając o zachowanie zdrowia, poprawę kondycji oraz sylwetki, zwiększając
poziom codziennej aktywności fizycznej,
kobiety z podobną troską traktują swoje
piersi? Paradoksalnie – jeśli chcemy być
fit, to przede wszystkim powinnyśmy
zapewnić skuteczną ochronę naszym piersiom, by ich ciężar nie stał się w przyszłości powodem wielu przykrych schorzeń
i zmian, często niestety nieodwracalnych.
Żadne półśrodki nie pomogą.
Ponieważ piersi nie mają ani mięśni,
ani tkanki kostnej, które mogłyby je stabilnie utrzymywać w jednym miejscu,
bardzo łatwo ulegają przemieszczeniom
powodującym znaczne przeciążenia. Dzieje się tak na przykład podczas biegania,
skakania, jazdy na rowerze, uprawiania
nordic walking czy przy okazji każdej
innej aktywności fizycznej.

W rezultacie nawet u prawie 70 proc.
kobiet dochodzi do bólu piersi podczas
treningów. Natomiast u wszystkich pań,
niezależnie od rozmiaru biustu, niesie
to ze sobą ryzyko szybszej utraty jędrności piersi oraz bóle szyi, kręgosłupa,
a nawet bóle głowy. Brzmi znajomo? Wiele kobiet właśnie z tego powodu rezygnuje z uprawiania sportu. Niesłusznie. Świadomość własnych potrzeb i prostych
rozwiązań ma tu istotne znaczenie.
Pomimo przykrych konsekwencji, jakich
doświadczają, ponad 80 proc. kobiet aktywnych sportowo w Polsce zakłada podczas
ćwiczeń modny, kolorowy stanik lub nieprofesjonalny top zamiast takiego, który
rzeczywiście będzie zapewniał ich piersiom skuteczne wsparcie i ochronę.

⏋skutecznego

Piersi potrzebują

podtrzymania.
Dlatego tak ważny
jest profesjonalny
sportowy stanik.

I tu czas na refleksję. Dlaczego tak się
dzieje, że kobiety dbając o kondycję swojego ciała, o piękno dłoni i paznokci, jednocześnie narażają swoje piersi na ryzyko nieodwracalnych deformacji, a tym
samym nadwyrężają zdrowie?
Dlaczego podczas uprawiania sportu
rezygnujemy z butów na obcasach? Zmieniamy obuwie, chociaż nie musimy tego
robić. Warto zadać sobie pytanie – dlaczego więc ćwiczymy w biustonoszach,
które nie tylko narażają biust na szybsze
zwiotczenie, ale przede wszystkim mogą
powodować różnego rodzaju problemy
zdrowotne? A przecież piersi poddawane
są takim samym prawom grawitacji jak
jabłko Izaaka Newtona. Aby zapobiec
„upadkowi”, należy zapewnić im prawidłowe podtrzymanie, zadbać, aby więzadła Coopera nie uległy nadmiernemu
wydłużeniu. Bardzo ważna jest tutaj nasza
świadomość.
Piersi potrzebują skutecznego podtrzymania. Dlatego tak ważną rolę odgrywa

starannie dobrany, profesjonalny sportowy biustonosz, czyli taki, który rzeczywiście zagwarantuje stabilizację piersi, odciąży wrażliwe mięśnie ramion i szyi oraz
zapewni komfort podczas ćwiczeń.
Nadeszła wiosna i na sklepowych półkach pojawia się coraz więcej produktów
z informacją – biustonosz sportowy. Kuszą
kolorami, wzorami, ceną. Ale, niestety,
nie wszystkie sprawią, że piersi przestaną boleć, podskakiwać, rozciągać się. Jak
więc wybrać ten właściwy produkt?
Przede wszystkim należy pamiętać
o celu, dla którego decydujemy się na zakup
konkretnego biustonosza do ćwiczeń, a jest
nim unieruchomienie piersi. Dlatego zanim
podejmiemy decyzję o wyborze stanika,
obejrzyjmy go starannie i oceńmy, czy
na pewno spełni on dobrze swoją funkcję. Najważniejsze są przecież nasze piersi, kręgosłup oraz zdrowie.

NA JAKIE CECHY NALEŻY
WIĘC ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Aby stanik sportowy solidnie podtrzymywał biust, musi bardzo ściśle przylegać, lekko przyciskając piersi do klatki
piersiowej od przodu. Znaczącą rolę
odgrywa taśma pod biustem. Powinna
być szeroka, ściśle przylegająca. Nie
wybierajmy staników, w których jest ona
wąska lub luźna.
Poza tym biustonosz powinien być wysoko zabudowany, aby dobrze podtrzymywał piersi od góry. Wycięte wzory eksponujące nasz biust nie sprawdzą się podczas
biegania, wykonywania podskoków czy
przy uprawianiu innego rodzaju sportu.
Najlepiej jeśli biustonosz będzie zapewniał stabilizację klatki piersiowej także
z boków i z tyłu. Pamiętajmy, że podczas
ćwiczeń piersi skaczą nie tylko w kierunku góra–dół, ale także na boki. Dlatego
boczne zewnętrzne wsparcie jest koniecznością. Osiągniemy je, używając stanika
o szerokich panelach bocznych.
Podczas ćwiczeń, zwłaszcza tych intensywnych, poważnym problemem są otarcia skóry spowodowane szwami czy fiszbinami. Unikajmy więc staników o takiej
konstrukcji. Zdecydowanie lepszym wyborem są biustonosze bezszwowe. W ten sposób ominą nas nieprzyjemne podrażnienia czy wgniecenia ciała.

Nie wybierajmy także staników o cienkich ramiączkach. Podczas ćwiczeń będą
one wgniatać się w ramiona, powodując
nieprzyjemny, bolesny ucisk, oraz nie zapewnią solidnego podtrzymania biustu. Zbyt
cienkie ramiączka, uciskając na splot nerwów, mogą nawet powodować drętwienie
palców czy bóle głowy.

BIUSTONOSZ TO PODSTAWA
STROJU KOBIETY AKTYWNEJ

Od niedawna na polskim rynku są już
dostępne biustonosze sportowe szwedzkiej firmy YajLee o szerokich komfortowych ramiączkach, wyściełanych miękką
gąbką. Taka konstrukcja pomaga w równomiernym rozłożeniu nacisku oraz wyraźnie odciąża wrażliwe mięśnie szyi i ramion.
Ważny jest także materiał, z którego
wykonano biustonosz. Zwróćmy uwagę,
czy jest mocny. Te cienkie i luźne zupełnie się nie sprawdzają.

Aby w pełni cieszyć się komfortem podczas aktywności sportowej, tkanina z której wykonano biustonosz, powinna skutecznie utrzymywać wilgoć z dala od ciała.
Wówczas nawet podczas intensywnych
ćwiczeń skóra pozostanie sucha, a my
pozbędziemy się poczucia dyskomfortu.
Warto wiedzieć, że:
✔ więzadła Coopera, które trzymają piersi, raz rozciągnięte, nie wracają już niestety do swego pierwotnego stanu;
✔ k obiety dźwigają na co dzień niemały ciężar; waga piersi w zależności
od rozmiaru wynosi od 1 do 5 kg, a gdy
biegamy przez godzinę z prędkością
ok. 9 km/godz., biust robi ok. 10 tys.
ruchów góra–dół;
✔w
 trakcie ćwiczeń (bieg relaksacyjny)
amplituda ruchu piersi w pionie wynosi ok. 2,5 cala (czyli 12,5 cm), a podczas intensywnych ćwiczeń (szybsze
bieganie) nawet do 20 cm.

Policz, ile metrów pokonują w tym
czasie kobiece piersi. Robi wrażenie? Dlatego warto zainwestować nie tylko w buty,
koszulkę i legginsy, ale bez względu
na rodzaj aktywności fizycznej, którą
wybrałyśmy, krytycznie przyjrzeć się
przede wszystkim biustonoszom, w których ćwiczymy. Dbając o zdrowie, kondycję ciała i ładną sylwetkę, w świadomy
sposób chrońmy piersi, zapewniając
im skuteczne wsparcie podczas ćwiczeń,
nawet w trakcie krótkich treningów.
Wraz z nadejściem ładnej pogody,
która zachęca do aktywności fizycznej,
pamiętajmy, że prawidłowo dobrany
biustonosz to podstawowy element stroju każdej aktywnej sportowo kobiety.
Jest niezbędny dla zachowania zdrowia,
lepszego samopoczucia i pewności siebie. Piękny biust jest elementem naszego wizerunku, a piersi mamy przecież
tylko jedne.

R E K L A M A

KROK 1: ZŁUSZCZANIE

JEŚLI, MIMO OSTRZEŻEŃ DERMATOLOGÓW, CENISZ
SOBIE BRĄZOWY ODCIEŃ CIAŁA, PRZYGOTUJ SIĘ
DOBRZE DO KAŻDEJ SESJI OPALANIA, A PO JEJ
ZAKOŃCZENIU ZADBAJ O SZYBKĄ REGENERACJĘ
SKÓRY. TO WAŻNE I DLA URODY, I DLA ZDROWIA.

N

ie jest to żaden mit: niektóre
produkty spożywcze naprawdę pomagają przygotować skórę na spotkanie ze słońcem.
Należą do nich zwłaszcza te,

PRZED OPALANIEM

które zawierają beta-karoten oraz antyoksydanty, czyli witaminy A, C i E oraz
kwasy omega-3. Przed urlopem postaraj
się więc o jadłospis obfitujący w marchewkę, pomidory, świeże owoce i zielone warzy-

Gdy usuniesz martwe komórki naskórka,
skóra szybciej złapie pożądany brązowy
odcień, a opalenizna będzie równomierna. W tym celu możesz zastosować klasyczne kosmetyki peelingujące zawierające mikrogranulki albo wypróbować
tradycyjne metody stosowane w różnych
zakątkach świata. Na przykład znane
z ajurwedy szczotkowanie ciała na sucho
lub śródziemnomorską metodę rodem
z łaźni tureckiej, czyli ścieranie skóry
szorstką rękawicą i mydłem ze zmiażdżonych czarnych oliwek oraz oliwy.
Jeżeli wolisz nowoczesne metody, wypróbuj szczoteczkę soniczną do twarzy. Zastosowane w niej fale dźwiękowe skrupulatnie oczyszczają pory i zmniejszają ich
widoczność. To znakomity wybór dla osób
z cerą przetłuszczającą się, skłonną do
zaskórników i wyprysków, bo opalenizna
maskuje co prawda niedoskonałości, jednak na dłuższą metę sprzyja ich powsta-

PO OPALANIU
KROK 1: UKOJENIE

Opalenizna to po prostu poparzenie
skóry. Aby złagodzić podrażnienia
i pomóc jej w regeneracji, trzeba zastosować kosmetyk o działaniu kojącym.
W jego składzie powinny znaleźć się
panthenol i alantoina, ale także aloes, który bardzo dobrze nawadnia
i działa antyseptycznie.
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KROK 2: NAWILŻENIE
I NATŁUSZCZENIE
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Po ekspozycji na słońce nie zapomnij
też dostarczyć skórze wody. Zwykły
balsam może nie wystarczyć. Wybierz
więc bardziej skoncentrowane produkty: preparat nawilżająco-odżywczy, serum lub maskę. Zawarte w nich
duże stężenia kwasu hialuronowego,
gliceryny i mocznika przyniosą ci
przyjemne ukojenie, a jednocześnie
wyrównają niedobory wody i lipidów
w naskórku. Efektem będzie wyraźne zmiękczenie oraz uelastycznienie
jego powierzchni.
Jeżeli zauważysz, że cera po opalaniu jest mimo to mocno przesuszona, zastosuj produkty intensywnie
odżywiające i regenerujące – z masłem
shea lub kakaow ym, z kwasami
omega 3-6-9 czy z olejem jojoba lub
kokosowym.

skóry do opalania
nie zwalnia nas
ze stosowania
kosmetyków
ochronnych
z filtrem
słonecznym
UVA/UVB.

W przywróceniu elastyczności skóry doraźnie pomoże też kąpiel z dodatkiem olejków. Do wanny pełnej ciepłej wody wystarczy wlać 3 łyżki oleju
z kiełków pszenicy, pestek winogron
albo zwykłej oliwy i zanurzyć się w niej
na10 minut. Tak natłuszczona skóra
będzie nie tylko lepiej trzymać wodę,
ale zyska też miękkość i satynowy
blask, podkreślające opaleniznę.

– średnia cena r ynkowa

I N GA K A Z A N A

KROK 2: NAWILŻANIE

Skóra dobrze nawodniona nie tylko
równomiernie się opala, ale jest też
mniej narażona na różnego rodzaju
mikrouszkodzenia i bardziej wytrzymała na czynniki zewnętrzne – w tym
promieniowanie UV. Gdy temperatura powietrza rośnie, warto jednak
wymienić kosmetyk do pielęgnacji
ciała i twarzy na delikatniejszy. Ten,
który sprawdzał się zimą, otulając
przesuszoną skórę miękką warstwą,
latem może sprawić, że naskórek będzie
się przetłuszczać. Dlatego sięgaj raczej
po lekkie emulsje lub preparaty w żelu,
które dodatkowo dają efekt miłego
schłodzenia ciała. Poza tym w takiej
właśnie konsystencji łatwiej zamknąć
aktywne składniki antycellulitowe,
ujędrniające i wygładzające.

⏋przygotowanie
Dobre

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

na słońce

waniu i może prowadzić do pojawienia
się t r wa ł ych pot r ąd z i kow ych
przebarwień.

KROK 3:
ROZŚWIETLENIE

Lekko błyszcząca cera wygląda ładnie i zdrowo. Dlatego sięgaj po kosmetyki dodające jej blasku: może to być
balsam do ciała z opalizującymi drobinkami albo rozświetlająca oliwka. W tym drugim przypadku pamiętaj jednak, by nie przesadzać z ilością
nakładanego preparatu: skóra powinna lekko lśnić, a nie błyszczeć. Jeśli
chcesz uzyskać efekt typowego rozświetlenia, zastosuj krem z drobinkami, które odbijają światło, wyrównują nierówności skóry i optycznie
ją wygładzają.

KROK 4: UTRWALENIE

Podtrzymanie wakacyjnej opalenizny
uzyskasz dzięki zastosowaniu balsamu brązującego. Taki kosmetyk łączy
w sobie właściwości koloryzujące,
nawilżające, odżywcze, regenerujące,
a nawet modelujące. Po jego zastosowaniu opalenizna będzie trzymać się
dłużej, a jej kolor zacznie blaknąć stopniowo i naturalnie. Jeśli nie będziesz
akurat mieć takiego produktu pod
ręką, rozetrzyj w dłoniach odrobinę
samoopalacza zmieszanego z balsamem nawilżającym.
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URODA

Gotowi

wa z dodatkiem orzechów i sosów na bazie
oleju lub oliwy. Jeśli masz bardzo jasną
karnację, sięgnij też po suplementy diety
z beta-karotenem: 18 mg na dobę. Osobom nadwrażliwym na promieniowanie
UV rekomenduje się jeszcze wyższe dawki
– 60 mg dziennie. Taki preparat dobrze
jest przyjmować przynajmniej przez dwa
tygodnie przed słoneczną premierą. O czym
jeszcze warto pamiętać?
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 pewnej grupie etnicznej
W
w Indiach, od pokoleń
pozostającej na diecie wegańskiej
lub wegetariańskiej (a więc takiej,
w której prawie nie ma tłuszczów
zwierzęcych zawierających kwasy
omega-6), utrwaliła się mutacja
umożliwiająca zamianę tłuszczów
roślinnych na te korzystne
kwasy. Jeżeli jednak Hindusi ci
przeszliby na dietę typową dla
Zachodu, z wysokim spożyciem
tłuszczów zwierzęcych, wzrosłoby
wśród nich ryzyko chorób serca
i nowotworów jelit.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

DO NIEDAWNA WYDAWAŁO SIĘ, ŻE GENY
DECYDUJĄ O WSZYSTKICH NASZYCH
CECHACH. TYMCZASEM DZIĘKI NOWEJ NAUCE
ZAJMUJĄCEJ SIĘ BADANIEM DZIEDZICZNOŚCI
POZAGENOWEJ OKAZAŁO SIĘ, ŻE JEST
INACZEJ. TĄ NAUKĄ JEST EPIGENETYKA.

Czym zajmuje się epigenetyka?
J.L.K. Mechanizmami biochemicznymi, które nanoszą korektę na zapis DNA
istniejący we wszystkich komórkach
organizmu. Mechanizmy te mogą zmuszać geny do wyciszenia lub przeciwnie
– do uaktywnienia się. Może to mieć
pozytywne lub negatywne znaczenie dla
zdrowia. Tak więc nie tylko struktura
chemiczna genów, ale także ich subtelne zmiany wpływają na naszą podatność
na choroby oraz sposób zachowania.

WEGE GÓRĄ

– średnia cena r ynkowa

DZIECKO

R E K L A M A

Tajemnice
O
epigenetyki

tym, jak dieta i styl życia
poprzednich pokoleń
wpływają na życie kolejnych generacji, rozmawiamy z prof. dr hab.
n. med. Joanną Lewin-Kowalik, neurobiologiem, i dr. med. Arkadiuszem
Liśkiewiczem ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
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Ulubiona zabawka może
być dla dziecka dobrym
towarzyszem w czasie
choroby. Łatwiej łykać
niesmaczne specyfiki, gdy
misiek też je „łyka”.

⏋wypluwa lek
Gdy maluch

lub wymiotuje
po jego przyjęciu,
powiedz o tym
lekarzowi.
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DZIECKO

CENNA CHOLINA

O tym, jakie geny zostaną uaktywnione
w komórce, decyduje wiele substancji
zawartych w pożywieniu, np. kwas
foliowy, witamina B12, betaina,
metionina i cholina. Co o niej wiemy?
✔ Odgrywa ważną rolę
w funkcjonowaniu każdej komórki,
a przede wszystkim układu
nerwowego. Ma istotny wpływ
na funkcjonowanie pamięci.
✔ Jest niezbędna dla prawidłowej
regulacji epigenetycznej w okresie
życia płodowego, bo bierze udział
w rozwoju mózgu.
✔ W niewielkich ilościach może być
syntetyzowana przez organizm,
lecz nasza dieta powinna zawierać
pokarmy bogate w cholinę,
np. żółtka jaj, orzeszki ziemne,
soję oraz małe ilości wątróbki.
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Dalsze poznawanie tych mechanizmów daje
dużą nadzieję na leczenie i zapobieganie niektórym chorobom, np. nowotworom, chorobom degeneracyjnym układu nerwowego, krążenia, cukrzycy, otyłości. Obecnie
trwają intensywne prace nad tym, by w całej
populacji wyodrębnić grupy osób, które
mogą być zagrożone pewnymi chorobami,
żeby zapobiec ich wystąpieniu.
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W mediach pojawiają się informacje
o nowych dietach. Która jest najlepsza?
J. L. K. Nie ma diety idealnej, są tylko ogólne wskazówki, co należy jeść, a czego unikać. Sposób żywienia powinien być dobrany indywidualnie. Są osoby, które na diecie
1000 kalorii chudną, a są i takie, które przybierają na wadze. Każdy z nas ma własny
metabolizm. Jednak dzięki zdrowemu stylowi życia i właściwej diecie, nawet jeśli mamy
utrwalone zmiany epigenetyczne usposabiające do określonych zaburzeń, możemy uniknąć pewnych chorób. Natomiast gdy będziemy konsekwentnie stosować niezdrową dietę,
np. z dużą ilością tłuszczów nasyconych
i węglowodanów, „wyprodukujemy sobie”
patologię. Jeśli się ona utrwali, zostanie przekazana potomstwu.
Czy drogowskazem dietetycznym
powinna być nowa piramida żywienia?
A.L. W Polsce zmodyfikowana wersja tej
piramidy jest rzeczywiście uznawana
za najlepszą wskazówkę. W Stanach Zjed-

noczonych dietetycy i lekarze chętniej
mówią o „kolorowym talerzu” i ja się do tego
przychylam. Przyglądając się infografice
obrazującej taki talerz, od razu widzimy
nie tylko to, co powinniśmy jeść, ale też
w jakich proporcjach w naszej diecie powinny występować poszczególne grupy produktów. Tak czy owak, warzywa i owoce
mają być podstawą pożywienia i stanowić
połowę tego, co jemy (stosunek owoców do
warzyw 1:3). Dostarczają bowiem wielu
bezcennych składników mineralnych, witamin, polifenoli i w istotny sposób zmniejszają zachorowalność na choroby układu
krążenia, cukrzycę, nowotwory. Ograniczać powinniśmy natomiast spożywanie
tłuszczów zwierzęcych, głównie tych zawartych w czerwonym mięsie, i zastępować je
rybami. Poza tym używać ziół zamiast soli,
nie dosładzać napojów, nie jeść słodyczy.
Oprócz właściwej diety prawdziwy klucz
do dobrego zdrowia i samopoczucia
to codzienna aktywność fizyczna – co najmniej pół godziny. Od naszego stylu życia
zależy rozwój naszych dzieci, a nawet wnuków. Uwarunkowania te przekazane zostają potomstwu właśnie na drodze epigenetycznej. Zachowujmy się więc w sposób
odpowiedzialny i dajmy szansę kolejnym
pokoleniom na zdrowe życie.

⏋w 20 proc.

Geny tylko

wpływają na to,
jak funkcjonuje
nasz organizm.
Pozostałe 80 proc.
to środowisko,
styl życia i sposób
odżywiania
naszych rodziców
i dziadków.

Czy dieta zawierająca przede
wszystkim tłuszcze i białka może
wspierać leczenie pewnych chorób?
J. L.K. Tak się czasem zdarza, np. w leczeniu niektórych padaczek lekoopornych
pomocna bywa dieta tłuszczowo-białkowa, w której tylko kilka procent stanowią
węglowodany. Problem w tym, by dziecko
chciało jeść takie pożywienie. Oczywiście
ma ona swoje wady, dlatego zaleca ją jedynie doświadczony neurolog.

Dużo mówi się o wpływie stresu
na mózg. Czy to też może rzutować
na zdrowie przyszłych pokoleń?
J.L.K. Nie chodzi o zwykłe stresy. Warto
przyjrzeć się przeżyciom bardziej nasilonym,
takim jak zespół nieuniknionego przewlekłego stresu występującego u żołnierzy wracających z terenów objętych wojną. Pod względem biochemicznym w ich mózgach zachodzą
zmiany podobne do tych, jakie mogą wystąpić u osób starszych. Chodzi o zanik neuronów spowodowany wysokim stężeniem glikokortykosteroidów i związane z tym
zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu. Prawdopodobnie taka skłonność u ludzi poddanych nieuniknionemu stresowi może być
przekazana następnym pokoleniom.
Wiele wskazuje na to, że osoby, których
rodzice i dziadkowie byli długo poddawani silnym stresom, gorzej radzą sobie
w trudnych sytuacjach niż ludzie, których
przodkowie nie doświadczyli takiego zmagania się z losem.

NASZ EKSPERT

NASZ EKSPERT

prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, neurobiolog,
Kierownik Katedry i Zakładu
Fizjologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

dr n. med. Arkadiusz Liśkiewicz,
biolog, Katedra i Zakład
Fizjologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
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⏋się swoją wartość
Jeżeli uzależnia

od stanu posiadania,
potrzeba, by mieć
coraz więcej
nigdy nie wygasa .

MIEĆ I BYĆ

Sztuka
umiaru
ZUZ A N N A CE LM E R

skiego dla tamtejszych dzieciaków, bo od lat
mają tylko jedną i to mocno podniszczoną.
Nie mogę oderwać od niej wzroku. Nie musi
mówić, że jest szczęśliwa. To widać.

NIEWOLNICY RZECZY

Opisując tę historię, nie chcę powiedzieć,
że rzeczy materialne są nieistotne i powinniśmy żyć tak, jak mieszkańcy kambodżańskiej wioski. Wszystko na tej ziemi jest po to,
by sensownie z tego korzystać. Problem zaczyna się wówczas, gdy o tym zapominamy. Kiedy dobra materialne stają się nadrzędnym
celem, a ich posiadanie pochłania większość
naszej energii. Wtedy odwraca się odwieczny porządek: to nie my panujemy nad rzeczami, ale stajemy się ich niewolnikami. Znamy ludzi, którzy zbudowali domy o wiele za
duże na swoje potrzeby. I teraz nie tylko mają
kłopot z ich utrzymaniem, ale na dodatek

czują się w nich uwięzieni, bo każdy wyjazd
łączy się z obawą przed kradzieżą. I złorzeczą, że tak się urządzili.
Co sprawia, że ciągle nam mało? Że mając
pełną szafę, biegniemy na kolejne wyprzedaże, by kupić następny ciuch, podobny
do tych, które już mamy? Że nasze mieszkania są zagracone rzeczami, które nie są
do niczego potrzebne? Że podczas zakupów
wkładamy do koszyka wiele produktów, które po jakimś czasie lądują w śmietniku?

ŚWIAT TO ZA MAŁO

Przypisywanie takich zachowań wszystkim
stanowi może przesadną generalizację. Trudno jednak nie zauważyć, że potrzebie nadmiernego posiadania ulega większość ludzi
i to nawet tych, którzy mają o wiele więcej,
niż są w stanie wykorzystać. Na przykład
niedawno opinię publiczną zbulwersowała

informacja, że na tajnych kontach
w Panamie lokowały swoje nielegalnie
zdobyte fundusze osoby zaliczane
do czołówki światowych milionerów
oraz premierzy kilku państw. Czyli ci,
których nawet przy legalnych dochodach stać dosłownie na wszystko.
Po co im to? Socjologowie twierdzą
na podstawie badań, że od pewnej granicy zamożności kolejny dopływ gotówki już nie cieszy. Jeśli im wierzyć, posiadacz pięćdziesięciu milionów nie skacze
raczej z radości, że udało mu się zdobyć
następne pięć. I tak prawdopodobnie nie
zdoła tego wydać przez całe życie. Dlaczego więc chce mieć więcej i więcej?

NIGDY DOŚĆ

Dla zwykłych zjadaczy chleba motywacją – jak wskazują badania – może
być reklama. Chcemy być młodzi, piękni i podziwiani. Reklama nie sprzedaje konkretnego specyfiku czy produktu, sprzedaje wizje. Tylko ten tusz sprawi,
że twoje oczy będą promienne; tylko
te spodnie skorygują twoją sylwetkę,
tylko w tym samochodzie będziesz
naprawdę męski. A potem pojawiają
się lepszy tusz, ciekawsze spodnie i szybszy samochód.
Im więcej masz, tym czujesz się bardziej na topie. Stać cię na to. Przynajmniej tak chcesz wypadać w oczach
innych. Kupujesz więc, gromadzisz.
Nigdy nie masz dość, bo zawsze ktoś
może cię przelicytować. Jeśli uzależnia się swoją wartość od stanu posia-

Starając się zrozumieć fenomen potrzeby posiadania więcej i więcej oraz nieumiejętności poprzestania na tym, co
już się ma, wydaje się, że istota sprawy,
zarówno w przypadku tych naprawdę
bogatych, jak i ludzi o dużo skromniej-

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Przez trzy tygodnie Maria uczyła angielskiego kambodżańskie maluchy na jakiejś zapadłej wsi. Mieszkali w obszarpanej ruderze,
śpiąc na materacach rzuconych na podłogę,
okrywając się wystrzępionymi kocami.
Do mycia służyła rura, z której raz na dzień
tryskała woda. Potrzeby fizjologiczne załatwiało się w wykopanym w ziemi dołku.
Obok było coś w rodzaju ni to sklepu, ni to
kantyny z podstawowymi artykułami,
na które mieszkańców raczej nie było stać.
Proste posiłki, głównie jarskie, za niewielką
opłatą gotowała babcia jednego z chłopców.
Ludzie, mimo ciężkiej pracy na niewielkich
poletkach, byli mili i życzliwi, a dzieci cudowne. Ubrane w sprane i często dziurawe koszulki i spodenki, ale ufne, radosne świata. –
Uświadomiłam sobie, że człowiekowi wcale
nie potrzeba wiele do tego, żeby być szczęśliwym. Od chwili powrotu doceniam to, co
mam: ciepłą wodę, prysznic, filiżankę kawy,
książkę, przytulny kąt. Dotarło do mnie, że
można obejść się bez tych wszystkich gadżetów, które wydają się tak niezbędne. To obciążenie. Prawdziwa wartość życia tkwi w czymś
innym. Ostatnio zrobiłam porządek w szafie i złapałam się za głowę, ile mam ciuchów!
W tym cztery pary spodni! Po co komu tyle
spodni? I tyle innych rzeczy – mówi Maria.
Już odkłada na następną podróż do tej
samej wioski. Mobilizuje znajomych do zgromadzenia funduszy na nowe książki do angiel-

– średnia cena r ynkowa

M

aria, lat czterdzieści, pracuje
w dobrej korporacji, nieźle zarabia. Ma własne mieszkanie,
dochodzącego przyjaciela
od serca. Wróciła właśnie
z Kambodży, dokąd poleciała w ramach urlopu. Jej twarz promienieje, a cała postać wyraża wielką radość życia.

⏋tym czujesz się

Im więcej masz,

bardziej na topie.
Stać cię na to.
Przynajmniej tak
chcesz wypadać
w oczach innych.

szych dochodach tkwi w niewłaściwym
pojmowaniu poczucia własnej wartości. Kolekcja samochodów, domy w różnych częściach świata, apartamenty,
działki, stosy butów i ubrań – wszystko
to w mniemaniu posiadaczy ma podnieść ich status społeczny i zapewnić
szacunek otoczenia. Podziw dla ich życiowej zaradności. Zazdrość tych, których
na to nie stać. A przede wszystkim im
samym dać poczucie, że naprawdę coś
znaczą, są kimś ważnym, a może nawet
niezastąpionym.
W zasobnym urządzeniu swojego
życia nie ma oczywiście nic złego. Gorzej,
jeśli „mieć” zaczyna przeważać nad
„być”. W tym przypadku, podobnie jak
we wszystkich innych, sztuka umiaru
przywraca tym dwóm obszarom naszego życia właściwe proporcje.
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dania, potrzeba, żeby mieć coraz więcej, nigdy nie wygasa.
Pragnienie to dotyka również osoby
odczuwające wewnętrzną pustkę, poczucie bezsensu istnienia lub przeżywające stany załamania po wydarzeniu odbieranym jako kataklizm. Jedni zagłuszają
ten niedosyt jedzeniem, inni przygodnym seksem, a ci, których na to stać
– kolekcjonowaniem rzeczy. Jedna
z moich pacjentek po rozstaniu z ukochanym spędzała wolny czas w galeriach handlowych, kupując mnóstwo
ubrań, których w domu nawet nie rozpakowywała. Wielu ludzi postępuje
podobnie. Nie jest to tylko pocieszanie
się w trudnej sytuacji, ale wypełnianie
pustki przez zapełnianie mieszkania
i życia mnóstwem przedmiotów
w nadziei, że pomoże to odzyskać utraconą równowagę. W takiej sytuacji więcej oznacza bowiem stabilniej.

ZAKOŃCZENIE BAŚNI BRACI GRIMM
O RYBAKU I ZŁOTEJ RYBCE
NIE NALEŻY DO SZCZĘŚLIWYCH.
A JEDNAK HISTORIA TA NICZEGO
NAS NIE NAUCZYŁA. PRAGNIEMY
MIEĆ WIĘCEJ I WIĘCEJ. PO CO?

43

POLECAMY
Z NASZEJ APTEKI

PODRÓŻE

Z POWODU ZŁOTEGO
POCIĄGU ZJEŻDŻALI
TU POSZUKIWACZE
PRZYGÓD Z CAŁEGO
ŚWIATA. DOTĄD
NIE WIADOMO,
CZY COŚ TAKIEGO
W OGÓLE ISTNIEJE, ALE
CENNYCH OBIEKTÓW
Z PEWNOŚCIĄ W TYM
REJONIE NIE BRAKUJE.

ZAMEK KSIĄŻ

ZAMEK CZOCHA
Należy do najbardziej
malowniczych
obiektów w Polsce,
Kręcono tutaj
wiele filmów.

Elewacja południowa,
imponujący widok
od strony Wałbrzycha.

O

kolice Wałbrzycha nie bez powodu kojarzą się z kopalniami
węgla kamiennego. Istniały tutaj
od wieków. Pozostały po nich
dziesiątki szybów i setki kilometrów podziemnych chodników, z których
niegdyś wydobywano czarne złoto o najwyższej podobno kaloryczności na świecie. Dziś
to już wspomnienie, interesujące głównie dla
amatorów zabytków industrialnych. Na szczęście południowo-zachodnia część Polski
ma jeszcze wiele do zaoferowania. I jedno
jest pewne – jeśli nawet poszukiwacze skarbów nie znajdą tu ani złota, ani innych kosztowności, to krajobrazy i architektura zrekompensują im to z nawiązką.

ŚWIDNICA
Gotycka katedra
św. Stanisława
i św. Wacława, jedna
z pereł architektury
Dolnego Śląska.
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W drodze do Wałbrzycha warto zjechać
z głównej trasy, by podziwiać majestatyczny
zamek Książ. Położony w dolinie Pełcznicy,
na wysokim (395 m n.p.m.), niedostępnym
skalnym wzniesieniu, robi niezwykłe wrażenie. Jest to największa tego typu budowla
na Dolnym Śląsku i trzecia co do wielkości
w kraju – po zamkach na Wawelu i w Malborku. Znajduje się tu ponad 400 pomieszczeń. Pod względem atrakcyjności lokalizacji dorównuje malowniczym warowniom
alpejskim i ma wszystko, co zamek mieć
powinien: wysokie baszty, masywne bramy
wjazdowe, rozległe dziedzińce, a dodatkowo
– obszerne tarasy, park i palmiarnię.
Miejsce to szczególnie okazale prezentuje
się jesienią, kiedy zbocza wzgórz żółcą się
i złocą, a padające nisko promienie słońca
dają ciepłe, niemal pomarańczowe światło.
Wiosną też jest co podziwiać, bo kwitną różaneczniki, a zieleń pojawia się tutaj wcześniej
niż w innych częściach kraju.

DROGA DO ŚWIETNOŚCI

Najpopularniejszą, pocztówkową wręcz
panoramę zamku Książ można oglądać
z punktu widokowego zwanego Grobem

M I E C Z YS Ł AW PAWŁOWI C Z

Skarby

ZAMEK MOSZNA
Słynie z bajkowego stylu,
99 wież i 365 pomieszczeń.

Dolnego
Śląska
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PODRÓŻE
WODOSPAD SZKLARKI

Platforma widokowa ułatwia
podziwianie efektownej kaskady
spadającej z wysokości 13,3 m.

(lub Skałą) Olbrzyma. Zwiedzanie obiektu z bliska nie rozczarowuje. Na jego obecny wygląd składa się wpływ wielu epok,
stylów i wydarzeń historycznych. Pierwsze zapiski na ten temat pochodzą z XIII
wieku. Zamek, niszczony w czasie wojen
husyckich w pierwszej połowie XV wieku,
był następnie siedzibą różnych zgrai hulaków i zwykłych rabusiów. Przechodząc
z rąk do rąk, trafił w końcu do rodziny
Hochbergów. Jeden z nich, Konrad Ernest
Maksymilian, dokonał w nim największych zmian – przebudował górny zamek,
stworzył bibliotekę i letni pawilon. To jego
imię nosi dziś najpiękniejsza z pałacowych
sal. Inny Hochberg, Krzysztof II, zamienił
fosy na tereny zielone. Dzięki temu można dziś spacerować po tarasach – m.in.
Bogini Flory (dawniej Ogród Rozkoszy),
Różanym, Kasztanowcowym czy Prochowym, którego nazwa przypomina o pierwotnym przeznaczeniu tego miejsca.
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FAKTY I LEGENDY
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Po opuszczeniu murów zamku warto wybrać
się na spacer lub dłuższą wycieczkę po Książańskim Parku Krajobrazowym. Przebiega tędy szlak zamków piastowskich, choć
może raczej należałoby powiedzieć bolkowych. Imię Bolesław nosiło bowiem wielu
tutejszych władców. Sam Książ powstał
w XIII wieku za panowania Bolka I Surowego, księcia świdnicko-jaworskiego. Jak
wskazuje przydomek, nie był on władcą
pobłażliwym, ale kroniki wspominają
go również jako sprawiedliwego. Nie zawsze
jednak była to cecha tutejszych władców.
Kiedy dwa stulecia później rządy przejął Jan z Czernej, w okolicy zapanował nieład, gwałt i grabieże, w których przodował
sam władca. Poddani w końcu zbuntowali się przeciwko niemu, zdobyli twierdzę,
a księcia rozbójnika powiesili. Czy odzyskano wówczas zrabowane bogactwa? Nie

wiadomo, ale jak w dziejach każdego starego, wielokrotnie przebudowywanego
zamku, pojawiają się legendy o skarbach
ukrytych w podziemiach. Częściowo mają
one swoje uzasadnienie. Przechowywane
były w nim bowiem nie tylko precjoza
pochodzące z kradzieży, ale też legalnie
zgromadzone dobra czeskie, przewiezione później do Pragi. Przez pewien czas swój
majątek trzymali tutaj także cystersi z niedalekiego Krzeszowa. A niektórzy naukowcy podejrzewają, że to w Książu została
ukryta Bursztynowa Komnata.
Z pewnością są tu jednak takie miejsca,
w których zobaczyć można prawdziwe
bogactwa. Trzeba tylko pojechać jeszcze
dalej na zachód od Wałbrzycha.

KOLOR BOGACTWA

Kierując się w stronę Karkonoszy, warto
odwiedzić jeden z najbardziej znanych
obiektów w tych okolicach – zamek Chojnik w Sobieszowie koło Jeleniej Góry,
postawiony w XIV wieku przez – jakżeby inaczej – Bolka II. Jego historia pełna
jest okrutnych wydarzeń, a przyczynili
się do tego m.in. chory
psychicznie Hieronim
Schoff Gotsch i jego
następca Christopher
Schoff Gotsch, zamordowany przez szwagra.

W pobliskiej Szklarskiej Porębie jest wiele miejsc godnych obejrzenia. Okolice te już
przed wiekami słynęły z przezroczystego
złota. Tak nazywano szkło, wytwarzane
tu dzięki pokładom kwarcu. Przełamanie
monopolu na produkty dostępne w swoim
czasie jedynie w Wenecji przyniosło mieszkańcom spore zyski. Dzisiaj, na skutek przekształceń własnościowych, wiele starych
hut szkła upadło. W niektórych na szczęście wciąż powstają ręcznie formowane barwne wazony, misy i ozdoby. Należą do najchętniej kupowanych pamiątek.
Oczywiście w tak starych geologicznie
górach nie brakowało też innych cennych
kruszców, w tym złota. Wprawdzie prym
wiedzie tu – także dolnośląska – Złotoryja,
ale i u stóp Karkonoszy pojawiali się amatorzy przygód i szybkich zysków. Do najbardziej znanych należeli średniowieczni walońscy poszukiwacze skarbów. Pozostało po nich
wiele wyrobisk o jednoznacznie brzmiących
nazwach, jak choćby Złote Jamy.
Najbardziej tajemnicza i niedostępna dla
zwykłych śmiertelników jest Złota Jaskinia,
która mieści się za Wodospadem Kamieńczyka, a dokładniej – za środkową kaskadą.
Większości turystów wystarczają jednak
emocje związane z zejściem do jego podnóża, bo 27 metrów spadającej wody robi już
wystarczająco duże wrażenie.
Natomiast o wiele prostszy jest dostęp
do innej karkonoskiej atrakcji, Wodospadu Szklarki, drugiego co do wielkości w polskich Karkonoszach. Znajduje się on w odległości zaledwie kilku minut spacerem
od drogi krajowej nr 3 do Szklarskiej Poręby. Te dwa wodospady są jak dwa klejnoty
schowane przed poszukiwaczami skarbów.
Tyle że znaleźć je znacznie łatwiej.
A jeśli ktoś zatęskni za panoramicznym
pejzażem, może się wybrać nad skałki
na lewym brzegu rzeki Kamiennej. Jest tam
miejsce, z którego Karkonosze prezentują
się najlepiej. Jego nazwa mówi wszystko:
Złoty Widok.
Okolice
Szklarskiej
Poręby od wieków
słyną z wyrobu
pięknego szkła.

Szpinakowo-cytrusowy
SKŁADNIKI:
✚ 2 garści świeżych liści szpinaku
✚ pół pęczka natki pietruszki
✚ 1 łodyga selera naciowego
✚ 1 pomarańcza ✚ 1 cytryna
✚ 1 jabłko ✚ 1 kiwi
✚ plasterek świeżego imbiru
✚ miód do smaku
✚ pół szklanki wody mineralnej

PRZEPISY KULINARNE

Super
koktajle

NAPOJE Z OWOCÓW
I WARZYW ZNAKOMICIE
SMAKUJĄ, A CO
NAJWAŻNIEJSZE
– PRZEMYCAJĄ
MNÓSTWO BEZCENNYCH
WITAMIN I MINERAŁÓW.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Szpinak i łodygę selera dobrze
opłukać i osuszyć. Owoce umyć,
obrać ze skórki i podzielić na części
(jabłko można pozostawić ze skórką,
trzeba tylko usunąć gniazdo
nasienne). Wszystkie składniki
wrzucić do blendera i zmiksować.
Można dodać orzechy włoskie
lub suszone daktyle.

Truskawkowo-waniliowy

✃

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Truskawki umyć pod bieżącą wodą
i odszypułkować (jeśli były zamrożone, trzeba
wyjąć je wcześniej i pozostawić w lodówce
na 3–4 godziny). Owoce wrzucić do blendera,
dolać mleko oraz płynny miód i zmiksować.
Następnie dodać lody waniliowe, ewentualnie
śmietankowe, i ponownie zblendować. Koktajl
rozlać do szklanek i ozdobić listkami mięty.
Można też udekorować napój bitą śmietaną
i owocami. Uwaga: w przypadku korzystania
z mrożonych truskawek koktajl jest bardziej
gęsty. Można więc dodać więcej mleka
czy jogurtu albo zostawić gęstą owocowomleczno-lodową masę, czyli shake.
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SKŁADNIKI:
✚ 2 szklanki świeżych lub mrożonych truskawek
✚ 2 szklanki mleka lub jogurtu naturalnego
✚ 4 gałki lodów waniliowych
✚ miód do smaku (np. akacjowy)
✚ listki mięty do dekoracji
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Bananowo-pomarańczowy
SKŁADNIKI:
✚ 2 banany ✚ 2 pomarańcze
✚ 1 łyżeczka miodu ✚ 1 jabłko
✚ p ół szklanki wody mineralnej
✚ 1 marchewka
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Owoce umyć. Pomarańcze i banany
(im bardziej dojrzałe, tym lepsze) obrać,
jabłko można pozostawić ze skórką.
Pokroić i wrzucić do blendera.
Marchewkę umyć i obrać, a następnie
zetrzeć na tarce lub pokroić na niezbyt
grube kawałki i dorzucić do owoców.
Całość zalać wodą, dodać miód
i zblendować.
Dla wzbogacenia smaku i wartości
odżywczej koktajlu warto dodać
np. dojrzałe mango, orzechy, nasiona
lnu, daktyle itp. Zamiast pomarańczy
można wziąć np. grejpfruty.

Porzeczkowo-śmietankowy
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Porzeczki opłukać pod bieżącą wodą,
lekko osuszyć i oberwać z gałązek.
Wrzucić do blendera, dodać zimne
mleko, miód i zmiksować. Następnie
dołożyć lekko rozmrożone lody
śmietankowe i ponownie zblendować
całość na małych obrotach.
Przed podaniem można koktajl
przecedzić, żeby pozbyć się pestek.
Do porzeczek białych i czerwonych
warto dodać również inne owoce
sezonowe, np. maliny, jagody lub
truskawki. Napój smakuje też
doskonale z dodatkiem dojrzałego
banana, który podkręca smak
i sprawia, że konsystencja koktajlu
staje się bardziej aksamitna.
Uwaga: ciekawą opcją smakową
jest przygotowanie napoju na bazie
mleka migdałowego.

✃
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SKŁADNIKI:
✚ pół szklanki czerwonych
porzeczek
✚ pół szklanki
białych porzeczek
✚ 4 kulki lodów śmietankowych
✚ 2 łyżki płynnego miodu,
cukru pudru albo
cukru trzcinowego
✚ pół szklanki mleka, kefiru
lub jogurtu naturalnego

K U LT U R A

W Polskę
jedziemy!
ZAMIAST SPĘDZAĆ URLOP NA ZATŁOCZONEJ
PLAŻY CZY W KOLEJKACH DO MUZEÓW,
ODKRYJ INNE ATRAKCJE NASZEGO KRAJU.

O

d przewodników turystycznych
uginają się półki w księgarniach.
Który wybrać? Oczywiście taki,
z którym zaplanujemy interesującą wyprawę. Na przykład taką, która zaprowadzi
nas do winnicy sandomierskiej w Górach
Wysokich, gdzie zostaniemy poczęsto-

wani kieliszkiem doskonałego polskiego
wina. Albo z pomocą krasnali pokaże
tajemnice stolicy Dolnego Śląska, m.in.
schrony, bunkry i tunele. A może zaprosi
na wycieczkę śladami Piastów, żebyśmy
na własne oczy zobaczyli miejsce, gdzie
według legendy myszy zjadły Popiela.

EWA WAWRO

Winnice w Polsce. Wszystko o enoturystyce
Pozycja obowiązkowa dla każdego wielbiciela szlachetnego trunku, ale także dla
pasjonata nieszablonowych wypraw. Kiedy odbywają się najważniejsze winiarskie
imprezy, festyny i degustacje? Dokąd pojechać, żeby skosztować wybornego wina
i poznać sposób jego wytwarzania? Czego enoturysta powinien szukać w ofercie
winiarza? Jakie jeszcze atrakcje warto zobaczyć przy okazji pobytu w jednej
z 50 polskich winnic? W książce znajdziemy odpowiedzi na te pytania.
Wydawnictwo: Multico

Polska. 1000 miejsc,
które musisz
zobaczyć
Poznamy miejsca często pomijane
przez tradycyjne przewodniki
i zaplanujemy pasjonującą
wyprawę, podczas której
zobaczymy – od morza po góry
– zapierające dech w piersiach
krajobrazy, oryginalne zakątki
i zabytki naszego kraju.
Wydawnictwo: Dragon

ANNA WAWRYKOWICZ

Wrocław.
Przewodnik
dla dużych i małych
Zaproszenie do Europejskiej
Stolicy Kultury 2016.
Najciekawsze tajemnice tego
pięknego miasta pomaga
odkryć… 106 krasnoludków.
Podążanie ich śladem pozwala
poznać największe atrakcje
historyczne, turystyczne
i architektoniczne Wrocławia.
Wydawnictwo: eMKa
Krzysztof Głuch

Polska
na weekend.
52 trasy

WŁODZIMIERZ ŁĘCKI

Szlak Piastowski

Idealny przewodnik dla
zabieganych ludzi, którzy chcą
ciekawie spędzić krótki urlop lub
weekend. Opisowi 52 wycieczek
w formie dwudniowych,
starannie zaplanowanych tras
towarzyszą mapki, adresy miejsc
noclegowych, restauracji, barów,
informacje o lokalnych festynach,
festiwalach, świętach, imprezach
kulturalnych i muzycznych.

Pasjonat i znawca Wielkopolski
zaprasza w podróż do krainy
początków naszych dziejów.
Wędrując najdłuższym szlakiem
historycznym w Polsce,
zobaczymy m.in. siedziby
Mieszka I i Bolesława Chrobrego,
system obronno-pałacowy
na Ostrowie Lednickim,
gród w Gieczu, Mysią Wieżę
w Kruszwicy, zabytki Mogilna
i Strzelna oraz... lądowisko UFO.

Wydawnictwo: Pascal

Wydawnictwo Poznańskie
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JOLANTA BĄK
EWA RESSEL
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KRZYŻÓWKA

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!

JOLKA

W diagramie ujawniono wszystkie litery R, Z. Litery z pól ponumerowanych utworzą
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• lek w proszku stosowany na powierzchnię skóry w stanach zapalnych; puder • łączy metale z
użyciem palnika • nieprzenikniony w bezksiężycową noc • ksiądz będący współpracownikiem
proboszcza • nagłe, gwałtowne przesilenie się choroby • jest nim gra o pieniądze • rzemieślnik
wykonujące dekoracje ze stiuku lub gipsu • Borys, aktor filmowy (�Vinci”, �Testosteron”) • odwiedzana
z receptą po wizycie u lekarza • głos wróbelka • propozycja do rozważenia • tabletka w żelowej
otoczce • swawolił razem z Lolkiem w dobranocce • bawi się z synkiem samochodzikami i kolejką
• stowarzyszenie rzemieślników jednej branży • zboże zasiane w jesieni, zimujące pod śniegową
poduchą • dodatnia w matematyce, mnoga w gramatyce • mała rzeczka, strumień • najpopularniejsze
wino z Węgier • pracownik drukarni, który składał tekst • wdychanie pary, gazów lub rozpylonych
substancji w celach leczniczych • zwłóknienie narządu (np. wątroby) prowadzące do jej niewydolności
• błoniasta fałda w sercu zapobiegająca cofaniu się krwi • niepożądany na rabatce • spojenie łączące
kości czaszki u noworodków • ma pod opieką kierdel i juhasów • warstwa materiału, na której układa
się tory kolejowe, legary itp. • chorzy na nią przyjmują insulinę • mimowolne drganie gałek ocznych
• potrzebna do zastanowienia się • osoba odbywająca praktykę przygotowującą do zawodu
prawniczego • chrząstka międzykręgowa łącząca sąsiednie trzony kręgów kręgosłupa • dowodzi
gangiem rzezimieszków • … Śląskie, miasto w północno-wschodniej części województwa
dolnośląskiego, w powiecie trzebnickim • postać leku w kształcie stożka • możemy weń wpaść
oglądając coś pięknego • każda ma swoją nazwę • biała w koszyku ze święconką • druczek
reklamowy, agitka • atakuje karoserię samochodu

