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Saccharomyces boulardii CNCM I-745

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy  lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Enterol 250 (Saccharomyces boulardii CNCM I-745) Skład: jedna kapsułka/saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza (saszetki) Postać farmaceutyczna: kapsułka/proszek 
do sporządzania zawiesiny doustnej Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium di�cile, jako dodatek do leczenia wankomycyną 
lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci
w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja 

* Dane IMS 2016  **Burande MA. Comparison of e�cacy of Saccharomyces boulardii strain in the treatment of acute diarrhea in children: A prospective, single-blind, randomized controlled clinical trial. J Pharmacol Pharmacother. 2013 Jul;4(3):205-8

ZAPOBIEGA biegunce poantybiotykowej 

LECZY skraca czas trwania ostrej biegunki**

PRZYWRACA RÓWNOWAGĘ
zapewnia równowagę bakterii jelitowych 
i poprawia komfort życia dzieci i dorosłych

DZIAŁANIE HOLISTYCZNE

ENTMK/008/18

LEK PROBIOT YCZNY NA ŚWIE
CI

E*

pyszny 
owocowy smak

Enterol reklama C2 2018.qxp_205x280  27/04/2018  15:19  Page 1
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M ożemy się spierać, która pora roku jest 
najpiękniejsza, ale prawda jest taka, 
że przed nami najlepszy okres w roku, 

bo… jak śpiewał Andrzej Rybiński „czas relaksu, 
relaksu to czas”.  
Choć słońce rozpieszcza nas już od początku maja, 
dopiero teraz rozpoczynamy sezon urlopowy. W cią-
gu najbliższych miesięcy nie zapominajcie o chwi-
lach we dwoje. Wakacje to idealny moment, by przy-
pomnieć sobie, dlaczego się kochacie. 
A może przeżywacie pierwszy samodzielny wyjazd 
na kolonie waszej pociechy? To zrozumiałe. O tym, 
jak przygotować siebie i dziecko do takiej rozłąki, 
dowiecie się z artykułu „Kolonijny debiut”. 
Pozostając w wakacyjnym klimacie, zachęcam też 
do lektury tekstu „Zanim wyjedziesz”, w którym 
znajdziecie praktyczne wskazówki dotyczące spraw 
formalnych związanych z podróżowaniem. A jeśli 
jeszcze nie macie urlopowych planów, zainspiruj-
cie się pomysłem, by odpocząć nad jeziorem. Mniej-
szych i większych akwenów mamy w Polsce ponad 
7 tysięcy, na pewno znajdziecie wymarzone miej-
sce relaksu. Udanego urlopu!

Redaktor Naczelna 

DRODZY
CZYTELNICY!

Spis treści 
/ czerwiec lipiec sierpień

Zezwala się na cytowanie treści magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło 
cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane 
w  magazynie Sezon na Zdrowie nie stanowią oferty handlowej w  rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty promocyjne obowiązują na warunkach w nich 
wskazanych, w  szczególności wyłącznie w  okresie trwania promocji lub do wyczerpania asortymentu.  
Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy.
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#zwłasnymkubkiem

Każdego roku na całym świecie zużywa się kilka 
miliardów jednorazowych kubków. To odpad trudny 
do poddania recyklingowi. Biorąc kawę na wynos, 

w niektórych kawiarniach dostaniesz specjalny rabat, 
prosząc o wlanie jej do własnego kubka. Mapę takich 

lokali tworzy Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. 
Znajdziesz je na stronie www.oddamodpady.pl.

Z  wyliczeń naukowców wynika, że już w 2050 r. 
świat będzie odczuwał skutki niedoboru wody 
zdatnej do picia. Zasoby ropy czy gazu też 
są ograniczone. Alarmy smogowe już stały 
się codziennością. Tak, jak zdjęcia tonących 

w śmieciach rajskich plaż. Smutne czy przerażające? 
Na pewno prawdziwe i dotyczące nas wszystkich, choć 
w codziennym zabieganiu raczej się nad tym nie zasta-
nawiamy. Policz jednak, ile worków odpadków wynosisz 
każdego miesiąca na śmietnik. Przemnóż je przez liczbę 
rodzin mieszkających w twoim bloku lub miejscowości... 
Fakt, segregowanie odpadków powoli wchodzi nam 
w krew, więcej czasu zajmie odzwyczajenie się od uży-
wania wszechobecnych foliowych torebek. Co jeszcze 
możesz robić? Bardzo wiele. Nawet jeśli ci się wydaje, 
że twoje działania są kroplą w globalnej skali problemu, 
wiedz, że nawet niewielkie, ale regularne działania mają 
wielkie znaczenie. 

OGRANICZAJ ŚMIECI
Za czasów PRL Polacy byli mistrzami życia bez odpadów. 
Na sprawunki chodzili z własną torbą, kupując mleko 
czy oranżadę, dawali butelkę na wymianę, a produkty na 
wagę pakowano w papier. Do wielu rzeczy łatwo się przy-
zwyczaić, zwłaszcza gdy mogą na tym zyskać środowisko 
i zdrowie. Produkty pakowane w folię wydają się steryl-
ne i bezpieczne, jednak szkodliwe związki zawarte w sztucz-
nych tworzywach mogą przenikać do żywności. Dotyczy 
to także wody w plastikowych butelkach. Zaprzyjaźnij się 
z materiałową torbą na zakupy, najlepiej składaną, którą 
zawsze można mieć w torebce. Idąc po większe sprawun-
ki, włóż do niej kilka mniejszych siatek oraz pojemników. 
Nie dość, że nie zapłacisz za reklamówki, to oszczędzisz 
na zakupach, bo produkty na wagę są zwykle tańsze. 

SEGREGUJ ODPADY
Czy wiesz, że już z 670 puszek można wyprodukować 
rower, a butelka pet potrzebuje na rozkład aż 500 lat?  
Pilnuj, aby plastik, szkło, metal i makulaturę wyrzucać 
do specjalnych pojemników. Dzięki temu trafią do miej-
sca, gdzie będą mogły zostać ponownie przetworzone. 
Pamiętaj też, by przed wrzuceniem do pojemnika zgnia-
tać butelki i puszki, składać kartony. Nigdy nie wyrzu-
caj do śmietnika baterii, które są silnie trujące. Zanieś 
je do punktu odbioru elektrośmieci – takie muszą być 
w każdym mieście i gminie. Możesz sprawdzić to na stro-
nie www.elektrosmieci.pl. Chcesz pozbyć się sprzętu agd? 
Wiele firm oferuje klientom zniżkę za oddanie starego 
sprzętu przy zakupie nowego, warto o to popytać. 

MNIEJ SPALIN, WIĘCEJ RUCHU
Każda wyprawa samochodem to wypalona benzyna i kolej-
ne wypuszczone w powietrze spaliny. Dlatego tam, gdzie 
się tylko da, chodź piechotą, używaj roweru albo korzy-
staj z transportu publicznego. Przy okazji zapewnisz sobie 
dodatkową dawkę ruchu. Idąc na zakupy, weź torbę 
na kółkach, by nie dźwigać ciężkich siatek. A jeśli chcesz 
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~
Aby prowadzić przyjazny 

naturze styl życia, 
nie trzeba większych 

wyrzeczeń. Zmieniając 
codzienne nawyki, chronisz 
środowisko, dbasz o zdrowie, 

troszczysz się o przyszłość 
swoich dzieci i wnuków. 
A przy tym oszczędzasz. 

Same zalety. / TEKST Agata Kucucha

jeździć rowerem, zaopatrz się w poręczny koszyk mon-
towany na kierownicy lub bagażniku. A jeśli masz wybór: 
schody albo winda, wybieraj to pierwsze. Nie dość, 
że oszczędzasz energię, wzmacniasz mięśnie nóg. 

NIE MARNUJ PRĄDU I WODY
Tu oprócz korzyści dla środowiska możesz wygenerować 
realne oszczędności w portfelu. Dlatego wyrób w sobie 
nawyk gaszenia światła, wychodząc z pomieszczenia, wyj-
muj z gniazdek wtyczki od nieużywanych sprzętów, wyłą-
czaj monitory. Urządzenia pozostawione w stanie  
czuwania także pobierają prąd – generują one około 
20 proc. kosztów, jakie wydajesz na energię elektryczną. 
Kupując nowe, zwracaj uwagę, by miały wysoką klasę 
oszczędności, najlepiej A+++. Sprawdzaj, czy dobrze 
dokręcasz krany, czy nie kapie z nich woda. Zmywarkę  →

ŻYJ 
EKO



7 / CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 20186 / CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 2018

temat numeru

NASZ EKSPERT
Małgorzata Gęca 

 autorka bloga Vademecum Zero Waste, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste

Od kilku lat propaguje pani ideę zero waste*, która 
w skrócie polega na minimalizowaniu produkowania 
śmieci. Co panią skłoniło, by się tym zainteresować?
Moją pierwszą pasją był minimalizm, a więc dobrowol-
ne, stopniowe upraszczanie wszystkich sfer życia. Nasze 
mieszkanie było kiedyś wypełnione przedmiotami, 
więc zawsze wydawało się za małe i trudno było je utrzy-
mać w porządku. W miarę pozbywania się mebli, ubrań, 
kosmetyków zaczęło w nim ubywać kurzu, a przybywać 
miejsca dla ludzi, powietrza, światła – i teraz wydaje się 
wręcz przestronne. Wraz ze zmniejszaniem się stanu 
posiadania pojawiła się refleksja na temat konsumpcjo-
nizmu: czy ja tej rzeczy naprawdę potrzebuję, czy to siła 
perswazji marketingowców? W momencie, gdy po raz 
pierwszy powiedziałam „Nie kupuję tej ściemy”, wkro-
czyłam na drogę do zero waste, ponieważ odmawianie, 
jest naczelną zasadą ruchu. Wielki wpływ wywarły 
na mnie dwie osoby: Bea Johnson i Ariana Schwarz. Pod-
patrywałam je, czytałam wszystko, co napisały, uczyłam 
się na ich błędach. I tak powoli zaczęła rosnąć moja świa-
domość problemu toczącej świat nadmiernej konsump-
cji i objawu tej choroby, czyli ogromu śmieci.
 
Wchodzę w to. Od czego zacząć? 
Od wyeliminowania z codziennego życia produktów jed-
norazowych i wprowadzenia w ich miejsce rzeczy wielo-
razowego użytku. To nie jest trudne. Przygotuj butelkę 
lub kubek na wodę i kawę oraz mocną torbę na zakupy 
– jeśli będziesz ich używać, to już staniesz się w 80 proc. 
zerowasterem. Do torby włóż kilka materiałowych worecz-
ków i pojemników – do nich spakujesz sprawunki. 
Zobaczysz, jak miło rozpakować je w domu i nie mieć 
żadnych śmieci do wyniesienia. Przypomnij sobie fru-
strację, gdy wyjmując ciastka z pudełka, odkrywasz, 
że oprócz nich przyniosłaś do domu głównie folię i pla-
stikową ,,trumienkę”.

Wydaje się proste, ale... nie jest łatwo tak zupełnie zre-
zygnować z foliówek.
Niestety, to właśnie plastik stał się zagrożeniem dla zdro-
wia, a nawet życia ludzi i zwierząt. Nie rozkłada się, ale 
z czasem rozpada na cząsteczki tak małe, że przenikają 
nawet do krwiobiegu. Warto poświęcić chwilę 
na poczytanie na ten temat. Z każdym dniem będzie 
się o tym coraz więcej mówić, a nawet wprowadzać kon-
kretne zmiany legislacyjne.

Domyślam się, że nie kupuje pani butelkowanej wody? 
Czasy kupowania ciężkich i drogich zgrzewek wody,  
które trzeba było raz w tygodniu przynieść ze sklepu  
do domu, minęły. Moja rodzina używa jeszcze dzbanka 
z filtrem, a ja od co najmniej roku piję tylko kranówkę. 
Woda z plastikowej butelki przydatna jest w sytuacjach 
wyjątkowych, ale jej używanie na co dzień powinno 
zostać ograniczone. Dotyczy to zresztą wszystkiego, 
co plastikowe i jednorazowe. 

Co mogę zrobić w dalszej kolejności?
Zajrzeć do łazienki i zminimalizować liczbę kosmety-
ków. Szlachetne, ręcznie robione według starej receptu-
ry mydło Aleppo zastąpiło mi blisko 20 innych produk-
tów do pielęgnacji.  

A czym zastępuje pani środki czystości?
Muszlę klozetową, wannę i umywalkę szoruję sodą oczysz-
czoną (kupowaną do własnego pojemnika), która świet-
nie czyści, a przy tym odkaża. Kamień w rurach i sedesie 
genialnie usuwa kwasek cytrynowy z gorącą wodą. Mam 
mnóstwo sposobów na niedrogie i skuteczne dbanie o dom 
przy pomocy środków, które po opuszczeniu kanalizacji 
nie rozpuszczą rybom łusek.

Po kuchni i łazience czas na...
... minimalistyczną szafę. Swoją zmniejszałam sukcesyw-
nie. Teraz mam kilkanaście sztuk ubrań, za to dobrej jako-
ści i nie z tworzyw sztucznych. Odkryłam, że wystarcza-
ją mi jedne dżinsy. Puszczam w obieg ubrania, których 
nie noszę: sprzedaję albo oddaję. Postawiłam sobie za cel, 
aby większość ubrań kupować z drugiej ręki– to najbar-
dziej zerowastowa metoda.
 
Rzeczy dobrej jakości są zwykle dużo droższe.
Za to starczają na lata. Nie trafiają po miesiącu do śmiet-
nika albo na dno szafy i nie stają się wyrzutem sumienia. 
Dają dużo przyjemności, są ładne i niestraszne im pra-
nie. To dotyczy nie tylko ubrań, ale też wszystkich sprzę-
tów. Lepiej mieć np. mały zestaw narzędzi, ale za to z trwa-
łych materiałów, które w razie czego dadzą się naprawić. 
O zaletach zerowastowego życia mogę opowiadać godzi-
nami, to moja wielka pasja, a przede wszystkim widzę, 
że ma sens i działa. Piszę o tym na blogu, robię praktycz-
ne warsztaty, marzę o napisaniu książki dla dzieci – żeby 
idea zero waste trafiła do przedszkoli i szkół. ◆

temat numeru

uruchamiaj dopiero, gdy się napełni. Kiedy to tylko moż-
liwe, korzystaj w toalecie z opcji oszczędnego spłukiwa-
nia. Każde użycie tradycyjnej spłuczki to około 10 litrów 
wody – czy wiesz, że blisko połowa rachunku, jaki pła-
cisz za wodę, idzie właśnie na ten cel? Dlatego warto zasta-
nowić się nad wymianą mechanizmu na taki z podwój-

TORBY BUMERANGI  

„Weź, jeśli potrzebujesz, przynieś, jeśli masz za dużo”. 
Za sprawą Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste 
w wielu polskich sklepach pojawiają się specjalne 

pojemniki na torby. Możesz w nich zostawiać siatki, 
których już nie potrzebujesz, aby mogli skorzystać 

z nich inni klienci.  

Bądź świadomym konsumentem. Zanim wydasz pieniądze, 
zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz danej rzeczy. 

Zwracaj uwagę na jakość produktów, czytaj skład 
artykułów spożywczych. Wspieraj marki, które  

są przyjazne środowisku. 
~

nym systemem spłukiwania. Częściej też wybieraj prysznic 
zamiast kąpieli w napełnionej po brzegi wannie.

RESZTKI NIE DO KOSZA
W Polsce co roku marnuje się około 9 mln ton żywności. 
Pod tym względem nasz kraj zajmuje niechlubne piąte miejsce 
w Unii Europejskiej – wynika z danych Greenpeace Pol-
ska. Do wyrzucania jedzenia przyznaje się co trzeci Polak. 
Pieczywo, wędliny, warzywa i owoce – każdego miesiąca 
w koszu lądują produkty spożywcze warte średnio 50 zł 
na osobę. Główną przyczyną jest to, że kupujemy więcej, 
niż potrzebujemy, często kusząc się na promocje. 
Nie jest trudno robić przemyślane zakupy. Spisanie listy 
sprawunków zajmie chwilę, a dodatkowo pomoże zaosz-
czędzić dużo czasu w kuchni. Nie będziesz się każdego 
dnia zastanawiać, co ugotować, nie zaskoczy cię brak 
potrzebnego składnika. Jeśli zaś masz nadmiar produk-
tów, mroź je – w ten sposób można przechować nawet 
chleb. Staraj się też nie wyrzucać resztek jedzenia do kosza, 
a zamieniać odpadki organiczne w nawóz. ◆

*Zero waste – ang. bez odpadów
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aleja gwiazd

MÓJ PRZEPIS 
NA BESTSELLER 

~
W swojej pracy najbardziej lubi dwa momenty: kiedy zaczyna i kończy 

powieść. Chociaż Katarzyna Bonda jest „królową polskich kryminałów”, 
doskonale wie, że w każdej chwili może stracić sympatię czytelników. 

/ ROZMAWIA Agnieszka Święcicka

~
Praca 

pisarza to nie 
natchnienie, 

nie wena, lecz 
ciągła praca 

nad sobą 
i znalezienie 

swojego 
sposobu  

na gatunek.
~

 →

Kiedy po raz pierwszy pojawiła się myśl, by poświęcić 
się pisaniu?
Przez lata nawet nie śmiałam wierzyć, że to marzenie, 
które zakiełkowało w mojej głowie chyba w podstawów-
ce, a bardziej intensywnie w liceum, kiedykolwiek się 
ziści. Gdy rzuciłam pracę dziennikarki, by napisać pierw-
szą książkę, nie czułam się wcale powołana do tego zawo-
du. Nawet po opublikowaniu kilku książek, gdy miałam 
informację zwrotną, że moje historie trafiają ludziom 
do serca, nie czułam się pisarką. Nazywałam siebie „autor-
ką”, wydawało mi się to trafniejsze. 
Potem poszłam na niezliczone kursy, studiowałam sce-
nariopisarstwo. Z natury jestem ambitna, nie było mi 
łatwo zachować twarz, kiedy znakomici pisarze kryty-
kowali moje pomysły, warsztat i rozwiązania dramatur-
giczne. W końcu zrozumiałam, że praca pisarza to nie 
natchnienie, nie wena, lecz ciągła praca nad sobą i zna-
lezienie swojego sposobu na gatunek.
 
Jak wygląda typowy dzień pracy „królowej polskich 
kryminałów”?  
Pracuję zawsze, nie mam wolnego. To nie jest jednak tak, 
że całymi dniami piszę. Tylko kiedy kończę powieść. 
Wtedy nie jem, nie śpię, piszę, aż opadnę z sił. Po skoń-
czeniu książki zawsze jestem chora. Bo pisanie książek 
to wyczerpująca praca, w pełni fizyczna, orka na ugorze. 
Nie ma miejsca na rutynę. Korzystam z komputera, choć 

technologie to nie jest mój konik. Przez lata pisałam 
książki w zwykłym notatniku, bo nie było mnie stać 
na oryginalnego worda, a piratów nie uznaję. Ale uży-
wam też ołówka. Wszystkie plany, konspekty do powie-
ści piszę ręcznie, ponieważ przy zapisie ręcznym, co udo-
wodniono naukowo, działa półkula mózgu odpowiedzialna 
za wyobraźnię, kreatywność. Mimo to nienawidzę tej 
analitycznej roboty. Nie miewam jednak bólów twór-
czych, syndromu białej kartki. Moje kryzysy wynikają 
raczej z tego, że biedzę się nad rozwiązaniami dramatur-
gicznymi, a nie poszukiwaniem idealnej frazy.

Co jest najtrudniejsze?
Najbardziej nienawidzę researchu, ponieważ muszę 
wszystko sama sprawdzić, odbyć wiele podróży, a to jest 
męczące. Izoluje mnie od rodziny, zmusza do zakłada-
nia butów trekkingowych i pocenia się. To, co najtrud-
niejsze, to plan. Upiorna, praktycznie matematyczna 
robota. Koszmar! 
Pisanie książki to nagroda za te wszystkie trudy. Wycho-
dzi, że lubię tylko dwa momenty w pracy: kiedy zaczy-
nam powieść i kiedy ją kończę. Poza tym to przewalanie 
hałdy węgla. Każdemu odradzam. 

A tematy? Gdzie je pani znajduje?
W życiu. Wszystkie najwspanialsze fabuły z niego 
się wywodzą. Kto twierdzi inaczej, kłamie. 
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Urodziła się w 1977 roku w Hajnówce.

Po ukończeniu studiów dziennikarskich  
na Uniwersytecie Warszawskim (2004 r.)  
przez 12 lat pracowała w redakcjach 
m.in. „Newsweeka”, „Wprost” i „Expressu 
Wieczornego”. W 2007 r. zadebiutowała jako 
pisarka powieścią „Sprawa Niny Frank”.  
To pierwsza książka z popularnej serii 
z Hubertem Meyerem w roli głównej.

Prowadzi warsztaty w szkole  
Pasja Pisania w Warszawie  
i tworzy scenariusze filmowe.

Ma 10-letnią córkę Ninę. 

Katarzyna Bonda 

aleja gwiazd

Wielu pisarzy twierdzi, że najtrudniejsze jest wymy-
ślenie pierwszego zdania.
Pierwsze zdanie wymyślam na końcu i to radość. Naj-
większa frajda. 

Czy kończąc jedną książkę, ma już pani pomysł na kolejną?
Nie. Po zakończeniu pracy nad książką muszę odpocząć. 
Nie da się odkleić tak szybko od bohaterów, z którymi 
człowiek się zżywa. To trudne, jak depresja poporodowa. 
Zanim stara książka ze mnie „zejdzie”, nie zaczynam 
nowej, bo stara barwiłaby poprzednią. Kiedy piszę serię, 
muszę zachować ciągłość i mimo zmęczenia nie pozwa-
lam sobie na długi odpoczynek. 

Zdążyła już pani odkryć przepis na bestseller?
Nie ma czegoś takiego. Czasem ma się szczęście i ludzie 
chcą cię czytać. Za rok, dwa sytuacja może się zmienić, 
ale jestem na to gotowa. Zawsze pisałam po swojemu 
i choć przed laty próbowano „mnie utemperować”,  
nie dałam się. Pisarska i życiowa niepodległość to mój 
sposób na bestseller i na życie w ogóle. 

Co prywatnie czyta Katarzyna Bonda? 
Kryminały masowo i służbowo, żeby wiedzieć, co szykuje 
konkurencja, zarówno polska, jak i zagraniczna. Dla przy-
jemności – non fiction oraz literaturę piękną. Grube, wie-
lowątkowe powieści. Zwykle trudniejsze językowo, dające 
do myślenia. Jestem bardzo wybrednym czytelnikiem. ◆

ICH TWÓRCZOŚĆ CENI
HÅKAN NESSER – szwedzki pisarz, autor m.in. 10-tomowej 

serii o komisarzu Van Veeterenie i 5-tomowego cyklu 
o inspektorze Barbarottim, z którego pochodzą dwie powieści 
wymieniane przez Bondę jako ulubione: „Drugie życie pana 

Roosa” i „Człowiek bez psa”.
DENNIS LEHANE – amerykański pisarz i scenarzysta, 

szczególnie podziwia jego powieść „Rzeka tajemnic”  
– za mądrze poprowadzoną fabułę bez strzelanek.

JOHAN THEORIN – szwedzki pisarz i dziennikarz, twórca 
cyklu powieści kryminalnych z akcją na bałtyckiej wyspie 
Olandia. Rozpoczynający serię „Zmierzch” Bonda uważa 

za najpiękniejszy kryminał skandynawski. 
MARIUSZ CZUBAJ – literaturoznawca i antropolog kultury, 
według Bondy – największy w Polsce mistrz suspensu. Autor 

5-tomowego cyklu z profilerem Rudolfem Heinzem i serii 
z Marcinem Hłaską, specjalistą od poszukiwań zaginionych. 

IAN RANKIN – szkocki pisarz, spod jego pióra wyszła 
22-tomowa seria powieści o Johnie Rebusie, detektywie 

policji edynburskiej.
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Z jakimi symptomami najczęściej zgłaszają się do pana 
pacjenci, u których rozpoznaje się kamicę moczanową? 
To jedno z najczęstszych schorzeń dróg moczowo-płcio-
wych. Występuje u około 10 proc. populacji. Jej głównym 
objawem jest napad kolki nerkowej, czyli silny ból okolicy 
lędźwiowej, promieniujący do pachwiny, z towarzyszącymi 
nudnościami, wymiotami, okresowo z objawami dyzurycz-
nymi (zaburzenia związane z oddawaniem moczu – red.). 
Ból występuje nagle i jest bardzo dokuczliwy. Z tego powo-
du pacjenci najczęściej zgłaszają się do lekarzy Pogotowia 
Ratunkowego lub Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Co powoduje taki nagły atak? 
Ból kolkowy jest konsekwencją przemieszczenia się kamie-
nia z nerki do moczowodu, co wywołuje jego częściowe lub 
całkowite zablokowanie, z następowym zaburzeniem odpły-
wu moczu i rozciągnięciem unerwionej torebki nerkowej.

Można go przewidzieć? 
Nie. Wystąpienie ataku kolki i jej natężenie zależy od ilo-
ści i wielkości złogów. Pierwszy zwykle pojawia się między  
20. a 40. rokiem życia, ale czasem może być nawet u małych 
dzieci czy u osób w podeszłym wieku. Po pierwszym napa-
dzie kolki nerkowej, niestety, u co najmniej połowy cho-
rych w ciągu 10 lat wystąpią kolejne.

Wracając do przyczyn, czyli kamicy: w jaki sposób potwier-
dza się podejrzenie tej choroby?  
Przydaje się wywiad lekarski, ale przede wszystkim stan-
dardem jest badanie ultrasonograficzne. Czasem korzysta-
my z badania tomograficznego, by zlokalizować obecność 
i położenie kamienia.

Skąd biorą się w nerkach kamienie? 
Przyczyny powstawania kamieni (czyli złogów) w nerkach 
i drogach moczowych są złożone. Od czynników genetycz-
nych, współistniejących wad dróg moczowych, poprzez 
małe spożycie płynów, nieprawidłową dietę, do niektórych 
schorzeń metabolicznych, przewodu pokarmowego lub 
chorób endokrynologicznych. Osoby skłonne do tworze-
nia kamieni nerkowych wydalają z moczem zbyt duże ilo-
ści wapnia, szczawianów lub kwasu moczowego, 
czyli związków, z których powstają złogi. Czasem przyczy-
nia się do tego zakażenie dróg moczowych określonymi 

szczepami bakteryjnymi. Także ciąża predestynuje 
do wystąpienia lub nasilenia istniejącej kamicy nerkowej.

Jak wygląda leczenie? 
Jak wspomniałem na początku, w leczeniu niezbędny jest 
udział zarówno lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
jak i urologa oraz nefrologa. Przede wszystkim trzeba uśmie-
rzyć ból. Przy niedużym natężeniu czasem wystarczą 
lek rozkurczowy, przeciwbólowy oraz gorąca kąpiel lub 
przyłożenie poduszki elektrycznej. Najczęściej jednak 
potrzebna jest pomoc lekarska. Jeżeli wielkość złogu w bada-
niu USG lub tomografii jest mniejsza niż 4 mm, można 
liczyć, że uda się go wydalić. Przy większych, przedłużają-
cej się kolce, jeśli są inne objawy lub współistniejące scho-
rzenia, bezwzględnie należy skorzystać z pomocy urologa. 
Szereg nowoczesnych bezpiecznych metod zabiegowych 
pozwala na usunięcie istniejącego złogu. W przypadku 
nawrotowej kamicy jest miejsce dla nefrologa, który zapla-
nuje dalsze postępowanie.
 
Czy znając diagnozę, powinniśmy np. zmienić dietę? 
Postawienie diagnozy i leczenie choroby podstawowej pozwa-
la zazwyczaj zmniejszyć częstotliwość powstawania nowych 
złogów. Podstawą w profilaktyce kamicy nerkowej jest zwięk-
szenie spożywania płynów, tak aby dobowa objętość moczu 
była większa od 2 l. Warto ograniczyć spożycie soli i biał-
ka zwierzęcego w diecie. Absolutnie należy wyeliminować 
słodkie, gazowane napoje. Należy zaniechać suplementacji 
wapnia, przejrzeć zażywane lekarstwa. Wskazane jest rów-
nież unikanie produktów o dużej zawartości szczawianów: 
czekolady, orzechów, szczawiu, rabarbaru, szpinaku. W przy-
padku postawionego rozpoznania mamy możliwość zasto-
sowania leczenia farmakologicznego. ◆

NASZ EKSPERT
Ireneusz Habura

nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych, 
kierownik Klinicznego Oddziału Nefrologii,

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego  
w Zielonej Górze

Znajdujące się w nerkach złogi mogą latami nie sprawiać 
żadnych problemów zdrowotnych. Kiedy jednak dają o sobie 
znać, robią to nagle i bardzo dotkliwie. / ROZMAWIA Agata Kucucha

BOLESNE 

KAMIENIE
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To choroba cywilizacyjna. Masz stresującą 
pracę, nadwagę, zupełnie nie dbasz o zdrową 
dietę, sport oglądasz w telewizji, a w dodat-
ku nie lubisz rozstawać się z papierosem? 
Jesteś na prostej drodze, aby dołączyć do gro-

na osób zagrożonych licznymi powikłaniami, jakie nie-
sie ze sobą nadciśnienie. I to nieważne, ile masz lat. 
Choć sędziwy wiek, ze względu na utratę sprężystości 
naczyń krwionośnych, sprzyja nadciśnieniu – coraz czę-
ściej diagnozuje się je u ludzi młodych. Największy wpływ 
na rozwój choroby ma styl życia, w znacznie mniejszym 
stopniu stoją za tym predyspozycje genetyczne. 

W CZYM PROBLEM?
Hipertensja, czyli nadciśnienie tętnicze, jest przewlekłym 
schorzeniem układu krążenia, które charakteryzuje się 
stałym lub cyklicznie podwyższonym naciskiem krwi 
na ściany naczyń krwionośnym. W efekcie są one stop-
niowo uszkadzane, podobnie jak nerki, mózg, oczy czy ser-
ce, które musi pracować ze zwiększonym wysiłkiem. 
Najgorsze jest to, że choroba w zasadzie rozwija się bez-
objawowo, a symptomy, które mogą jej towarzyszyć, 
nie są zbyt charakterystyczne. Mogą to być bóle i zawro-
ty głowy, krwawienia z nosa, nerwowość, uczucie łomo-
tania serca, duszności. 

Nadciśnienie rozwija się latami, 
skrycie. Nieleczone – prowadzi  

do zawału serca lub udaru 
mózgu. Szacuje się, że cierpi  

na nie aż 10,5 miliona Polaków. 
Co trzeci nawet o tym nie wie. 

/ TEKST Agata Kucucha

SPOKOJNIE. . . 
BEZ CIŚNIENIA

zdrowie

TRZYMAJ NADCIŚNIENIE W RYZACH
• wysypiaj się

• pokochaj ruch, ćwicz minimum 30 minut dziennie,  
może to być szybki marsz

• stosuj techniki relaksacyjne, chociażby  
głębokie oddychanie

• unikaj stresu, nie przejmuj się rzeczami,  
na które nie masz wpływu

• rzuć palenie, znacznie ogranicz alkohol
• zadbaj o prawidłową masę ciała,  
ale nie rygorystycznymi dietami 
• pilnuj zaleceń dietetycznych

~
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Schorzenie zwykle jest więc wykrywane przy okazji mie-
rzenia ciśnienia. Zanim jednak lekarz postawi diagnozę, 
konieczne będzie kilkukrotne powtórzenie pomiarów. 
Nie każdy skok ciśnienia musi oznaczać chorobę – może 
to być efekt sytuacji stresowej w domu i pracy, a nawet 
zdenerwowania podczas wizyty u lekarza.

DIAGNOZA I CO DALEJ
Leczenie zależy od wielu czynników, np. od wysokości 
ciśnienia czy ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. 
Po ich analizie i pełnym badaniu klinicznym, mającym 
wykluczyć inne przyczyny nadciśnienia, lekarz decyduje 
o wdrożeniu terapii.
W przypadku wartości granicznych zazwyczaj na począ-
tek zaleci zmianę stylu życia. Więcej ruchu, mniej stresu 
i mała rewolucja w kuchni. Potraktuj je jako źródło roz-
woju. Może dzięki temu pokochasz górskie wędrówki 
lub nauczysz się tańczyć, odkryjesz smaki, rzucisz pale-
nie. Pozytywne podejście pomoże ci szybciej zaakcepto-
wać zmiany, które polepszą nie tylko twój stan zdrowia, 
ale też samopoczucie i figurę. Modyfikacja codziennych 
zwyczajów będzie niezbędna także przy ewidentnym 
nadciśnieniu, jednak dojdą do tego leki. Zwykle trzeba 
przyjmować je na stałe. Zdrowy styl życia często pozwala 
na zmniejszenie dawki medykamentów.

zdrowie

CO JEŚĆ, A CZEGO NIE
Wbrew pozorom, jadłospis dla osób z nadciśnieniem 
nie odbiega znacząco od ogólnych zasad zdrowego żywie-
nia. Sprzyjająca jest dieta zbliżona do śródziemnomor-
skiej. Należy dbać, by była bogata w magnez, potas i wapń. 
Dobrym źródłem dwóch pierwszych pierwiastków 
są warzywa strączkowe oraz te z zielonymi liśćmi, mig-
dały i orzechy. Wapń dostarczą jogurty, kefir, twaróg, 
z warzyw – kapusta i brokuł. Ważny jest też błonnik, 
który znajdziesz w produktach ze zbóż pełnego przemia-
łu i warzywach. Pij dużo wody. Co ważne, jedz regular-
nie i niezbyt obficie. Unikaj nasyconych tłuszczów zwie-
rzęcych, ogranicz ilość czerwonego mięsa na rzecz ryb, 
najlepiej morskich, gdyż zawierają one potrzebne kwasy 
omega-3 i -9. Zazwyczaj nie trzeba wykluczać soli, ale ważne 
jest, aby ograniczyć jej spożywanie do 5 g dziennie, 
co odpowiada jednej łyżeczce. Unikaj słodyczy, białej 
mąki, konserw, przetworzonej żywności i kofeiny. ◆

~
Wzorcowe ciśnienie skurczowe 

wynosi <120 mm Hg, 
a rozkurczowe <80 mm Hg. 

Za wartość graniczną 
dla rozpoznania nadciśnienia 

uznaje się: >140 mm Hg  
– dla skurczowego, >90 mm Hg 

– dla rozkurczowego. 

NASZ EKSPERT
dr Jan Krekora

wojewódzki konsultant hipertensjologii z Łodzi

U osób między 18. a 39. rokiem życia częstość występowania 
nadciśnienia szacowana jest na około 7 proc., więc nie jest 

to mała grupa. Jej przyrost wiąże się przede wszystkim 
ze złymi nawykami żywieniowymi. Młodzi ludzie jedzą 
dużo fast foodów oraz produktów zawierających syrop 
glukozowo-fruktozowy. Szwedzcy badacze dowiedli, 

że w żadnym innym przedziale wiekowym nie ma takiego 
związku między otyłością a śmiertelnością.  

Tylko 60 proc. młodych pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym ma świadomość tego zagrożenia. Spośród tych, 

którzy walczą z chorobą, leki stosuje mniej niż połowa, 
a tylko co trzeci prawidłowo kontroluje ciśnienie krwi. 
Tymczasem aż 10-15 proc. udarów mózgu występuje  

właśnie u ludzi młodych. To powikłanie staje się często 
przyczyną trwałego inwalidztwa.

Sezon na Zdrowie prasa Polpharma Acard 75 205x280.indd   1 27/04/18   13:09
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ni każdego dnia gromadzą się resztki pokarmowe i złusz-
czony nabłonek, które tworzą nalot zwany płytką bakteryjną. 
Jeśli nie będziesz przykładać się do codziennej higieny jamy 
ustnej, przekształci się on w twardy kamień nazębny, które-
go już nie usuniesz za pomocą szczoteczki i pasty. Zalegający 
osad stopniowo będzie się obniżał, tworząc szczelinę pomię-
dzy dziąsłem a zębem. Taka kieszonka to idealne miejsce 
dla bakterii, które niszczą więzadła łączące ząb z kością szczę-
ki. Kiedy kamień osadza się jeszcze niżej wzdłuż korzenia 
zęba, powoduje stopniowy zanik wyrostka okołozębowego. 
W efekcie ząb ma coraz słabsze podparcie i zaczyna się chwiać. 

KŁOPOTLIWE ÓSEMKI 
Najtrudniej dokładnie umyć tylne zęby, szczególnie proble-
matyczne są zęby mądrości. U wielu osób ósemki wyrastają 
poza łukiem zębowym, gdyż zwyczajnie brakuje już na nie 
miejsca. Poza tym wyrzynają się długo, nie zawsze w cało-
ści. Ich dalekie położenie i ciasne przyleganie ułatwia odkła-
danie się w szczelinach resztek pokarmowych oraz utrudnia 
prawidłową higienę, są więc bardziej narażone na rozwój 
zarówno próchnicy, jak i paradontozy.

POWSTRZYMAĆ CHOROBĘ
Leczenie paradontozy ma kilka etapów. Im choroba jest bar-
dziej zaawansowana, tym jest ono bardziej skomplikowane 
i kosztowniejsze. Podstawą jest usunięcie kamienia (skaling) 
z przestrzeni nad- i poddziąsłowych, próchnicy, jak również 
naprawa koron i mostów. Jeśli kieszenie dziąsłowe są głębokie, 
niezbędny jest zabieg z użyciem ultradźwięków. 

Paradontoza to obok próchnicy 
najczęstsza choroba jamy 

ustnej. Jest jednak bardziej 
niebezpieczna, bo prowadzi  

do wypadania zębów.  
Na szczęście, można  
ją skutecznie leczyć. 

/ TEKST Agata Kucucha

NIE TRAĆ ZĘBÓW Choroby przyzębia to nie tylko 
problem stomatologiczny. 

Bakterie mogą przedostać się 
naczyniami krwionośnymi 

do układu obwodowego 
i wywołać stany zapalne 

narządów, takich jak serce, 
nerki, płuca. 

~

Przez jakiś czas może nie dawać o sobie znać. Pierw-
szym objawem paradontozy jest zazwyczaj krwa-
wienie podczas szczotkowania lub stosowania nici 
dentystycznych. Towarzyszyć mu mogą nadwraż-
liwość zębów oraz zaczerwienienie i opuchnięcie 

dziąseł. Te symptomy wskazują już na stan zapalny. Jednak 
często problem jest bagatelizowany, niekiedy przypisywany 
źle dobranej szczoteczce. Tymczasem już na tym etapie nale-
ży go powstrzymać i zgłosić się po pomoc do stomatologa. 

SZCZOTKOWANIE TO PODSTAWA
Szacuje się, że zaledwie w 1 proc. przypadków powodem 
paradontozy są skłonności genetyczne. Główną przyczyną 
tej choroby jest niedokładne mycie zębów. Na ich powierzch-

W ten sposób usuwa się najgłębiej położone złogi oraz uak-
tywnia proces odtwarzania przyczepów dziąsłowych. Gdy 
choroba jest zaawansowana, konieczne bywa wzmocnienie 
rozchwianych zębów poprzez chirurgiczną odbudowę więza-
deł zębodołowych, a nawet ubytków kostnych. Stomatolog 
może użyć materiałów wszczepowych albo pobrać i przeszcze-
pić fragment twojej własnej kości. Na koniec zaś trzeba wspo-
móc odbudowę tkanki zespalającej dziąsło z zębem. Głębokie 
uszkodzenia dziąseł można leczyć preparatem z wyciągiem 
z zawiązka zębowego prosiąt. Zawarte w nim białka mają taką 
budowę, jak u człowieka i są w stanie pobudzać odtwarzanie 
tkanek ludzkich. Lek w formie żelu nakłada się na powierzchnię 
oczyszczonego korzenia zęba i zaszywa dziąsła. ◆

NASZ EKSPERT
Iwona Gnach-Olejniczak

lekarz stomatolog, klinika Unident Union  
Dental Spa we Wrocławiu

Zęby najlepiej myć techniką wymiatającą. Główkę 
szczoteczki ustaw pod kątem 45 stopni do powierzchni 

zęba. Delikatnym ruchem od dziąsła do korony, ząb 
po zębie „wymiataj” wszelkie zanieczyszczenia, zarówno 
od strony policzka, jak i wewnętrznej. Rób to dokładnie, 
ale bez nadmiernego nacisku. Zęby myj nie dwie minuty,  

ale tak długo, aż poczujesz, że są czyste, czyli gładkie. 
Codziennie czyść też dziąsła i język. Przed szczotkowaniem 
dokładnie wynitkuj przestrzenie międzyzębowe, schodząc 

delikatnie także lekko poniżej linii dziąsła. Ponadto,  
jak zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, raz na pół roku 
usuwaj kamień nazębny w gabinecie stomatologicznym. 

Umawiając się na skaling, sprawdź wcześniej, czy gabinet 
wykonuje także skaling poddziąsłowy.
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zdrowie

Niepłodność męska 
to rosnący problem.  
Może dotyczyć nawet  

1 na 10 panów starających 
się o potomstwo. O to, jakie  

są tego przyczyny  
i co można zrobić,  

aby poprawić parametry 
nasienia, pytamy  

prof. dr hab. Krzysztofa 
Łukaszuka.

warto pomyśleć o aktywności fizycznej, czyli optymalnie 
6-10 godzin wysiłku fizycznego w tygodniu. Alkohol nale-
ży spożywać tylko w umiarkowanych dawkach – w przy-
padku mężczyzn nie więcej niż 30 ml spirytusu dziennie. 
Po konsultacji z lekarzem można rozważyć zastosowanie 
suplementów diety. Na rynku jest sporo preparatów o bar-
dzo zróżnicowanym składzie. 
Należy jednak pamiętać, że jakość nasienia może zmieniać 
się w różnych okresach życia. Udowadniają to badania, 
które przeprowadzono na grupie zdrowych mężczyzn. 
Przez rok co tydzień analizowano jakość ich nasienia. Oka-
zało się, że są momenty w życiu mężczyzny, kiedy sperma 
jest dobrej jakości, a potem – dość długie okresy, kiedy jej 
parametry spadają poniżej normy. Jeśli więc pacjent sto-
suje suplementy diety i porównuje wyniki badań przed sto-
sowaniem i po, może często błędnie wnioskować, że popra-
wa parametrów jest związana z ich przyjmowaniem. Może 
to być po prostu lepszy czas. 

Czy prawdą jest, że na płodność mężczyzny wpływa 
jego waga?
Tak, optymalne dla płodności jest zachowanie prawidło-
wej masy ciała i zbilansowanej diety. Najlepiej jest utrzy-
mać BMI na poziomie 20-25, ponieważ zarówno mężczyź-
ni otyli, jak i bardzo szczupli mają zazwyczaj zdecydowanie 
gorsze parametry nasienia. Badania wykazały, że u panów 
ze zbyt wysokim BMI występuje podwyższona fragmen-
tacja DNA plemników. 

A co z używkami?
Są one zdecydowanie niewskazane. Palenie papierosów 
może znacząco zaburzyć ruchliwość plemników oraz uszko-
dzić materiał genetyczny. Podobnie jest z anabolikami, któ-
re niektórzy trenujący na siłowniach panowie stosują, 
by zwiększyć przyrost mięśni. Ich nadużywanie to jedna 
z najczęstszych przyczyn obniżenia płodności u mężczyzn. 
Trzeba mieć świadomość, że w wielu przypadkach zabu-
rzenia w procesie spermatogenezy mogą być nieodwracal-
ne. Dodatkowo pojawić się mogą problemy ze wzwodem 
– może się nawet zdarzyć, że żaden lek na potencję nie będzie 
w stanie pomóc. Na koniec warto dodać, że zaburzenia 
erekcji mogą być jednym z pierwszych objawów chorób 
ogólnoustrojowych. W tej sytuacji powinno się zgłosić 
do lekarza rodzinnego i poddać diagnostyce. ◆

Jak często zdarza się, że trudność w poczęciu dziecka 
leży po stronie mężczyzny?
Szacuje się, że około 16 proc. par starających się o ciążę ma 
problemy z płodnością. Jeśli założymy, że przyczyna trud-
ności w poczęciu dziecka leży w około połowie przypad-
ków po stronie mężczyzny, to można powiedzieć, że u 8 proc. 
mężczyzn wystąpią zaburzenia jakości nasienia. Niestety, 
bez odpowiednich badań zweryfikowanie jakości spermy 
nie jest łatwe. Pewnych obserwacji dokonać można jednak 
samodzielnie. Prawidłowy ejakulat powinien mieć barwę 
mleczno-opalizującą. Jeśli jest przejrzysty, najprawdopo-
dobniej świadczy to o małej liczbie plemników. Oczywi-
ście, by potwierdzić takie „domowe” rozpoznanie, należy 
wykonać przynajmniej badanie ogólne nasienia.

A czy można poprawić jego jakość? 
W wielu przypadkach możemy sami zadbać o płodność. 
Najważniejszy jest zdrowy tryb życia. Przede wszystkim 

zdrowie

Plemniki 
DO  KONTROLI

NASZ EKSPERT
prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuk 

androlog, ginekolog, endokrynolog 
kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA
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Podobno Kleopatra nie tylko kąpała się w kozim 
mleku, ale też nacierała ciało aloesem. Od wie-
ków bowiem ceniono go za upiększające i przede 
wszystkim zdrowotne właściwości. Do tego 
stopnia, że w starożytnym Egipcie nazywany 

był rośliną nieśmiertelności. 

W CZYM TKWI JEGO SIŁA 
Aloes należy do sukulentów, czyli roślin magazynujących 
w swoich tkankach wodę. Zawiera jej około 95 proc., resz-
ta to ponad 270 różnych mikroskładników. Są wśród nich 
witaminy z grupy B oraz A, C, E i K, liczne minerały, np. wapń, 
mangan, selen, cynk, magnez, potas, siarka, żelazo, a tak-
że aminokwasy, kwasy tłuszczowe, sterole, enzymy, błon-
nik, bioflawonoidy, białka. Lista jest tak długa, jak wykaz 
korzystnych właściwości tej rośliny. 
Oto, jak m.in. wpływa na zdrowie i urodę:
• wzmacnia odporność, stymulując układ immunologiczny;  
• oczyszcza ciało z toksyn, wspomagając też regenerację 
wątroby;
• przywraca równowagę kwasowo-zasadową organizmu;
• poprawia przemianę materii, więc daje wsparcie przy 
odchudzaniu;
• pobudza wydzielanie soku żołądkowego, może być stoso-
wany przy ref luksie, wrzodach żołądka i zespole jelita 
drażliwego;
• ma działanie przeciwzapalne – pielęgnuje zęby i wspoma-
ga leczenie stanów zapalnych jamy ustnej;
• łagodzi i regeneruje skórę – sprawdza się przy alergiach 
skórnych, trądziku, egzemie, wszelkich poparzeniach, uką-
szeniach przez owady;
• odżywia oraz nawilża skórę i włosy – jest doskonały 

(NAD)ZWYCZAJNY
ALOES

To popularny składnik wielu preparatów kosmetycznych 
i farmaceutycznych. Ale warto go także mieć na parapecie,  
by zawsze móc skorzystać z jego cudownych właściwości. 

/ TEKST Agata Kucucha

medycyna naturalna medycyna naturalna

do pielęgnacji cery suchej i wrażliwej, ma działanie prze-
ciwzmarszczkowe, pomaga w walce z łupieżem.

W JAKIEJ FORMIE?
Aloes można stosować na różne sposoby w zależności 
od schorzenia: zewnętrznie lub wewnętrznie.
To popularny składnik kremów, balsamów do ciała 
czy szamponów. W aptekach i sklepach ze zdrową żywno-
ścią dostępne są ponadto żele i maści do stosowania na skó-
rę. Wewnętrznie można przyjmować suplementy diety 
w kapsułkach oraz aloesowe produkty przygotowane 
do spożycia w postaci soku lub miąższu. Takie wyroby nale-
ży dawkować zgodnie z zaleceniami producenta, koniecz-
nie z umiarem – mogą bowiem wypłukiwać elektrolity 
z organizmu. Co ważne, mimo wielu zalet tej rośliny 
nie powinny spożywać jej kobiety w ciąży, ponieważ może 
spowodować skurcze macicy. 

Z WŁASNEJ DONICZKI
Oprócz korzystania z gotowych produktów uprawiaj aloes 
zwyczajny (łac. Aloe vera) w domu, by stale mieć go pod ręką. 
Nie jest wymagający i świetnie znosi suszę, przetrwa nawet, 
jeśli będziesz zapominała o jego podlewaniu. Nie wymaga 
żyznej gleby, za to uwielbia słońce, więc najlepiej będzie się 
czuł na parapecie od południowej strony. Co ważne, jeśli 
chcesz korzystać z dobrodziejstw własnej rośliny, powinna 
mieć przynajmniej trzy lata. Świeżych liści możesz bez pro-
blemu używać zewnętrznie do łagodzenia objawów opa-
rzeń, użądleń i zwalczania wszelkich problemów skórnych. 
Jak to zrobić? Odetnij kawałek liścia, wyjmij miąższ i sma-
ruj nim ciało. Rób to jak najszybciej, bo wiele dobroczyn-
nych składników szybko się utlenia. ◆

JAK ZROBIĆ SOK Z ALOESU
Do jego sporządzenia nadają się liście, które 

powinny mieć minimum dwa lata, ale nie więcej 
niż pięć. Jeśli nie jesteś pewna wieku twojego 

aloesu, zazwyczaj zdatne do tego celu są dolne liście 
rośliny, która ma około 30 centymetrów wysokości. 

Przed zerwaniem nie podlewaj jej przez dwa 
tygodnie. Odetnij nożem kilka (5-8) liści, włóż  

je do lodówki na 24 godziny. Po tym czasie odetnij 
brzegi z kolcami, rozpołów i łyżeczką wydrąż 
miąższ. Skrop go sokiem z cytryny, zmiksuj 

i przetrzyj przez sito. Dla smaku możesz dodać 
łyżeczkę miodu. Całość przelej do ciemnej buteleczki 
i schowaj do lodówki. Nadaje się do spożycia przez 

tydzień. Stosuj po łyżeczce rano i wieczorem.
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talerz zdrowia talerz zdrowia

To owoc, choć potocznie zalicza  
się go do warzyw. Wbrew pozorom  
nie zawsze jest czerwony. A swoją 

popularność w kuchniach całego świata 
zawdzięcza... zapachowi.

/ TEKST Barbara Acher-Chanda

PAN
POMIDOR

Pomidory mają różną wielkość, od ledwie kilku 
centymetrów aż po rozmiar grejpfruta. Żółte, 
pomarańczowe, zielone, fioletowe, czarne, a nawet 
białe – do wyboru, do koloru. Najzdrowsze  
są jednak te klasyczne – czerwone lub różowe.  

Ich barwa to zasługa likopenu, związku zaliczanego 
do karotenoidów, o silnym działaniu antyoksydacyjnym. 
Co ciekawe, znajdziesz go więcej w sosie do pizzy, zupie 
pomidorowej czy keczupie niż w „surowych” owocach. Jak  
to możliwe? To proste – pomidor jest pełen wody, którą tra-
ci w procesie przetwarzania. Efekt? 100 g keczupu zawie-

kach, to umami, tzw. piąty smak – po soli, słodkim, kwa-
śnym i gorzkim. Jego nazwa po japońsku oznacza „pyszny”. 
Występuje w pokarmach, w których jest pełno pewnego 
aminokwasu – kwasu glutaminowego. Dużo go w parme-
zanie, szparagach, sosie sojowym, rosole na mięsie  
wołowym i w pomidorach, zwłaszcza gotowanych.  
A to dlatego, że fermentacja, długotrwałe gotowanie 
czy pieczenie zwiększa jego stężenie. Łącząc obfitujące w nie-
go składniki, sprawiasz, że dania stają się jeszcze pyszniej-
sze. Jak pizza z sosem pomidorowym, serem i mięsem.

PACHNĄCY
Szczególnie smakują nam te pomidory, które mają w sobie 
dużo cukru. Ale nie tylko. Bo, jak wykazali naukowcy 
z uniwersytetu na Florydzie, równie ważne dla doznań 
smakowych są lotne związki występujące w tych owo-
cach. Uwalniasz je, dotykając, gryząc czy krojąc soczy-
ste kule. Szczególnie interesujący wśród nich jest gera-
niol, od którego stężenia zależy to, jak chętnie sięgasz 
po pomidora. Ale wrażenia zmysłowe to nie wszystko. 
Związek ten jest również cenny dla zdrowia, z powodu 
właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwutleniających 
i przeciwzapalnych. Dodatkowo, nie lubią go komary, 
co jest istotne zwłaszcza w sezonie letnim. ◆

~
Teraz jest najlepszy 

moment na zrobienie jego 
domowych zapasów, w postaci 
przecierów, sosów czy soków 

pomidorowych. Przechowując 
je, pilnuj, aby do słoików  
nie dochodziło światło. 

Domowa passata
• 4 kg pomidorów (najlepsze są podłużne,  

bo zawierają dużo miąższu) • po łyżce soli i cukru

Pomidory sparz wrzątkiem, obierz ze skórek, wytnij 
szypułki i pokrój. Włóż je do garnka, przykryj 

i gotuj przez 15 minut, od czasu do czasu mieszając. 
Rozgotowane przetrzyj przez sito i ponownie wrzuć 

do garnka, dodając cukier i sól. Gotuj bez przykrywki 
przez kwadrans, aby sok odparował, a sos stał się 
gęstszy.  Gorący przecier rozlej do wyparzonych 

słoików, dobrze zakręć. Pasteryzuj w garnku z wodą, 
zanurzone do 2/3 wysokości przez około 10 minut. 

ra 9,9-13,4 mg likopenu, podczas gdy świeże pomidory  
od 0,88 do 7,74 mg wilgotnej masy. Ponadto pod wpływem 
temperatury ulega on przekształceniu do postaci znacznie 
lepiej wchłanianej z przewodu pokarmowego. Dodatek 
nawet niewielkich ilości tłuszczu do pomidorowych potraw 
jeszcze bardziej poprawi jego przyswajalność. 

PYSZNY!
Ale to nie zawartość likopenu decyduje o popularności 
pomidorów. Tajny „składnik”, który sprawia, że ślinka ciek-
nie ci na samą myśl o czerwonej pulpie lub soczystych ćwiart-
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Może być objawem 
niestrawności, 
infekcji albo 

poważniejszych 
schorzeń, takich 

jak zapalenie 
wyrostka 

robaczkowego.  
Jak rozpoznać 

przyczynę  
i co zrobić, by 

pomóc dziecku?
/ TEKST Agata Kucucha

Ustalenie powodu bólu brzucha pozwala szybciej 
i skuteczniej złagodzić nieprzyjemne objawy. 
Ale nie jest to łatwe, zwłaszcza że kilkulatkowi 
trudno jest opisać charakter dolegliwości. Pomóc 
może uważna obserwacja malca, bo symptomy 

towarzyszące bywają cenną wskazówką. 

ZAPARCIA NAWYKOWE
Ich podłoże często leży w nieprawidłowej, ubogiej w błonnik  
diecie. Oddawanie zbyt twardych stolców powoduje ból, 
więc dziecko świadomie zaczyna je wstrzymywać. 
Jak rozpoznać: Dziecko robi kupkę co kilka dni, twardą i zbi-
tą. Powstrzymywanie parcia, a także nagromadzony w jelicie 
kał powodują ucisk w jamie brzusznej. Charakterystyczna jest 
tzw. postawa retencyjna – malec nagle przerywa zabawę, zasty-
ga w bezruchu, krzyżuje nogi, a po chwili wraca do zabawy. Pro-
blemowi często towarzyszy brudzenie bielizny, ból przy defeka-
cji, ślady krwi na stolcu. 
Jak pomóc: Doraźną ulgę może przynieść masaż brzuszka i poda-
nie czopka. Z problemem jednak należy iść do pediatry, który zle-
ci dłuższą kurację, np. podawanie laktulozy. Przede wszystkim 
trzeba będzie zmodyfikować dietę, by była bogatsza w błonnik. 
Ważne! Leczenie bywa żmudne i długotrwałe, można rozważyć 
konsultację z dietetykiem i psychologiem. Problemu nie warto 
bagatelizować. Nawyk wstrzymywania często przechodzi w stan 
przewlekły. Grozi to uszkodzeniem śluzówki odbytu, może 
się utworzyć szczelina odbytu lub przetoka. 

ROTAWIRUSY 
Stan zapalny żołądka i jelit wywołany działaniem wirusów doty-
ka niemal każdego dziecka od urodzenia do ukończenia 5. roku 
życia. Przebieg zakażenia jest gwałtowny, łatwo się nim zarazić.
Jak rozpoznać: Ból brzucha połączony jest z intensywnymi 
wymiotami, biegunką, podwyższoną temperaturą, sennością 
i osłabieniem. 
Jak pomóc: Jak wszystkie zakażenia wirusowe, tak i to leczy 
się objawowo – lekami przeciwgorączkowymi. Dbaj, by twoja 
pociecha przyjmowała dużo płynów. Nie zapominaj o higienie, 
bo kwaśne kupki, zwłaszcza u dzieci noszących pieluszki, szyb-
ko powodują odparzenia.
Ważne! Im mniejsze dziecko, tym większe ryzyko odwodnie-
nia. Jeśli ma spierzchnięte usta, wysuszoną skórę, zapadnięte 
gałki oczne lub ciemiączko, ciemnożółty mocz, jest apatyczne, 
senne, nie chce pić albo ma gorączkę powyżej 39 stopni Celsju-
sza, jak najszybciej udaj się z nim do lekarza.  

NIESTRAWNOŚĆ I ZATRUCIE 
Złe samopoczucie po przejedzeniu, a także po nadmiernym spo-
życiu słodyczy czy napojów nie jest groźne i zwykle szybko mija. 
Ostrzejsze dolegliwości żołądkowe mogą pojawić się po zjedze-
niu nieświeżej żywności czy po przypadkowym zjedzeniu tru-
jącej rośliny. 
Jak rozpoznać: Brzuch jest wzdęty, a ból rozległy. Zwykle wystę-
puje biegunka i/lub wymioty. Malec jest osłabiony, niekiedy 
gorączkuje. W przypadku zatruć, gdy toksyna przedostanie  
się do krwi, może dojść do zaburzenia krążenia, oddychania, 
widzenia, drętwienia kończyn.  →

GDY BOLI 
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zdrowie

Jak pomóc: Zwykle ulgę przynoszą ciepła ziołowa herbat-
ka, krople żołądkowe i masaż brzuszka. Zadbaj, by po ustą-
pieniu dolegliwości posiłki dziecka były lekkostrawne.  
Jeśli podejrzewasz zatrucie toksyczną rośliną, spróbuj wywo-
łać u malca wymioty, np. podając osoloną wodę z dodat-
kiem węgla leczniczego, i bezzwłocznie udaj się do najbliż-
szego szpitala. 
Ważne! W gorące letnie dni żywność łatwiej się psuje, dla-
tego sprawdzaj jej przydatność przed podaniem. Jak naj-
wcześniej zacznij wpajać dziecku, aby nie brało do buzi 
nieznanych roślin. 

PASOŻYTY
Zazwyczaj zakażenia wywołują owsiki, lamblie, glista ludz-
ka, węgorek jelitowy, włosogłówka – to powszechna dziecię-
ca dolegliwość, zwłaszcza u przedszkolaków.
Jak rozpoznać: Rozległym, nawracającym bólom brzucha, 
występującym szczególnie po posiłkach, może towarzyszyć 
brak apetytu, nerwowość, świąd w okolicy odbytu. Malec 
może tracić na wadze i oddawać żółtawe, cuchnące stolce. 
Jak pomóc: Najważniejsze jest wykrycie choroby. Koniecz-
na jest wizyta u lekarza, który najpewniej zleci badanie 

kału i wdroży leczenie farmakologiczne. Zwykle niezbęd-
ne jest objęcie leczeniem wszystkich domowników. 
Ważne! Pasożyty zwykle nazywane są przypadłością „brud-
nych rąk”, ale nie tylko. Zminimalizujesz ryzyko, wyrabia-
jąc w dziecku nawyk ich mycia, szczególnie przed posiłka-
mi i po zabawie ze zwierzętami.

INFEKCJE
Dolegliwości jelitowe mogą towarzyszyć przeziębieniu,  
grypie, anginie, zapaleniu ucha i dróg moczowych. 
Jak rozpoznać: Sprawdź, czy dziecko nie ma gorączki, kata-
ru, kaszlu, zaczerwienionego gardła. W przypadku zapale-
nia dróg moczowych towarzyszyć mu będzie ból przy siu-
sianiu lub dyskomfort w okolicy lędźwiowej. Przy niektórych 
infekcjach malec może także wymiotować.
Jak pomóc: Dziecko wymaga leczenia objawowego środka-
mi przeciwbólowymi, jeśli lekarz uzna za konieczne – tak-
że antybiotykami. Samopoczucie polepszą ziołowe herbat-
ki: miętowa, rumiankowa czy z kopru włoskiego.
Ważne! Zdarza się, że ból brzucha i biegunka towarzyszą 
antybiotykoterapii, gdyż leki te niszczą pożyteczne bakterie 
bytujące w jelitach. Dlatego w trakcie tego typu leczenia 
podawaj preparaty ochronne. 

ZAPALENIE WYROSTKA 
Dolegliwość pojawia się nagle, bez innych oznak chorobo-
wych, najczęściej u starszych dzieci między 6. a 12. rokiem 
życia, ale może przytrafić się nawet niemowlęciu.
Jak rozpoznać: Ból jest nagły, szybko się nasila i trwa nie-
przerwanie. Początkowo odczuwalny w okolicy pępka, potem 
schodzi w dół i na prawo. Towarzyszą mu brak apetytu, nud-
ności, wymioty. Potęguje się po naciśnięciu z prawej strony 
poniżej pępka. 
Jak pomóc: Jak naszybciej zabierz dziecko do lekarza. Jeśli 
diagnoza się potwierdzi, konieczna będzie pilna operacja 
usunięcia wyrostka robaczkowego. 
Ważne! Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego rozwija 
się szybko i niesie za sobą ryzyko wystąpienia groźnych powi-
kłań, dlatego nie wolno lekceważyć jego objawów. ◆

IDŹ Z DZIECKIEM DO LEKARZA, JEŚLI:
• ból jest bardzo silny, doraźna pomoc  

nie przynosi choremu ulgi
• brzuch jest twardy, nabrzmiały,  

malec nie daje go dotykać
• dolegliwości towarzyszy wysoka gorączka 
• wymioty i/lub biegunka są bardzo nasilone,  

a dziecko nie chce pić
• ból trwa ponad 6 godzin

• zauważysz obecność krwi w kale dziecka
• uczucie boleści towarzyszy siusianiu
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Spodziewasz 
się dziecka?  

Przez najbliższe 
9 miesięcy twój 

organizm będzie 
się nieustannie 

zmieniał. Dotyczy 
to także urody, 

która w tym 
czasie potrzebuje 

szczególnej 
troski. Co jest 
najważniejsze 

w każdym 
trymestrze?

 / TEKST Agata Kucucha

33 / CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 2018

 →

CIAŁO 

W   CIĄ Ż Y



zdrowie

~
Przyszłe mamy powinny unikać opalania. 

Wyższy poziom estrogenów sprawia, że zwiększa 
się pigmentacja skóry. Pod wpływem słońca mogą 

tworzyć się na twarzy rozległe przebarwienia.
~

Hormony. To one odpowiadają za zmiany w two-
im wyglądzie i samopoczuciu. Ich wahania 
w poszczególnych trymestrach służą (lub nie) 
aparycji. Dotyczy to przede wszystkim skóry, 
która narażona jest na nadmierne rozciąga-

nie. Nie tylko na brzuchu i piersiach, ale i na udach – to przez  
nasilający się cellulit, gdyż ciąża sprzyja gromadzeniu 
się większej ilości tkanki tłuszczowej. 
Ponadto pod wpływem kortyzolu zmniejsza się sprężystość 
włókien kolagenu, co jeszcze bardziej sprzyja powstawaniu 
rozstępów. Jednak odpowiednio pielęgnując ciało, można im 
zapobiec. Działanie hormonów powoduje, że cera często staje 
się nadwrażliwa i podatna na działanie czynników zewnętrz-
nych. Przyszłe mamy powinny np. unikać opalania, gdyż 
wyższy poziom estrogenów sprawia, że zwiększa się pigmen-
tacja skóry. Pod wpływem promieni słonecznych mogą two-
rzyć się na twarzy, zwłaszcza wokół ust oraz na brodzie, cha-
rakterystyczne rozległe przebarwienia, tzw. ostudy. Problem 
ten w większości przypadków znika po porodzie, a najpóźniej 
po okresie karmienia. Najlepiej jednak przez całą ciążę chro-
nić cerę za pomocą kremów z filtrem nie mniejszym niż 
SFP 30. Sprawdź, jak najlepiej możesz o siebie zadbać pod-
czas tych niezwykłych dziewięciu miesięcy.

I TRYMESTR
• Cera. Jeśli przed ciążą miałaś skłonności do zmian trądzi-
kowych, w tym czasie możesz spodziewać się nasilenia pro-
blemu. Poproś kosmetyczkę lub dermatologa o pomoc w dobo-
rze preparatu, który bez obaw będziesz mogła używać. Mogą 
to być kosmetyki zawierające m.in. oczar wirginijski o wła-
ściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych, anty-
septyczny krwawnik czy regenerujący i nawilżający aloes. 
Może być także tak, że ku twojemu zaskoczeniu problem znik-
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nie. Ogólnie jednak cera w tym okresie staje się bardziej wraż-
liwa, mogą ją podrażniać nawet te kosmetyki, których do tej 
pory używałaś. Jeśli którykolwiek nagle zaczął wywoływać 
swędzenie czy zaczerwienienie, odstaw go. Najbezpieczniej 
używać tych przeznaczonych dla kobiet w ciąży.  

• Biust. Już od pierwszych dni piersi stają się pełniejsze, 
narażając podtrzymującą je skórę na rozciąganie. Jak naj-
szybciej zacznij dbać o biust, codziennie wmasowując w nie-
go balsam przeciwdziałający rozstępom – koniecznie taki 
przeznaczony dla przyszłych mam. Hartuj też skórę pod 
prysznicem. Masuj piersi naprzemiennie raz ciepłym, raz 
chłodnym strumieniem wody przez pięć minut – taki zabieg 
ujędrni skórę i pobudzi krążenie. Ponadto już teraz kup 
wygodny i dobrze dopasowany biustonosz z szerszymi 
ramiączkami. Dzięki temu po okresie ciąży i karmienia two-
je piersi nadal będą się dobrze prezentowały.

II TRYMESTR
• Brzuch i uda. W tych miesiącach zaczniesz się szybko zaokrą-
glać – skup się więc szczególnie na profilaktyce antyrozstę-
powej na brzuchu, udach i pośladkach. Dwa razy dziennie 
wcieraj w nie preparat przeciw rozstępom, zawierający np. wyciąg 
z bluszczu, kasztanowca, skrzypu, masło shea. Ponadto wspie-
raj skórę, dostarczając jej odpowiednią ilość cynku, jedząc 
mięso, orzechy, kaszę gryczaną, pestki dyni czy groch.

• Twarz i tułów. W drugim trymestrze zaczniesz dostrzegać 
zmiany barwnikowe – piegi stają się wyraźniejsze, mogą poja-
wiać się przebarwienia: na twarzy wspomniana już ostuda, 
na brzuchu – pionowa ciemniejsza linia. Jest to tak zwana 
linea nigra, która zniknie po porodzie. Unikaj słońca i stosuj 
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kremy z wysoką ochroną UVA i UVB. Wybieraj preparaty z fil-
trem mineralnym, a nie chemicznym, gdyż taki nie wnika 
do krwiobiegu, ale tworzy na skórze powłokę odbijającą szkodli-
we promienie. Dla ujednolicenia koloru skóry rób przynajmniej 
raz w tygodniu peeling ciała, który dodatkowo pomoże w walce 
z cellulitem. Po takim zabiegu nie zapomnij o nawilżeniu. 

III TRYMESTR
• Nogi. Puchną, stają się ociężałe – doskwierają zwłaszcza podczas 
letnich upałów. Dodatkowo mogą pojawiać się na nich pajączki 
czy uwidaczniać się żylaki. Uczucie ulgi przyniesie ci stosowanie 
np. specjalnego kremu do zmęczonych nóg z wyciągiem z kaszta-
nowca, który stymuluje przepływ krwi, zmniejsza obrzęki i daje 
miłe uczucie chłodu. Jak najczęściej odpoczywaj z lekko uniesio-
nymi nogami albo leżąc na lewym boku, co polepsza krążenie. 
Unikaj zaś dłuższego stania i zrezygnuj z butów na wyższych obca-
sach. Co ważne, chcąc się pozbyć obrzęków, nie ograniczaj picia, 
wręcz przeciwnie – jak najczęściej sięgaj po wodę. 

• Całe ciało. Nawilżaj skórę brzucha, bioder, pośladków i piersi 
jeszcze intensywniej niż dotąd. Jeśli cierpisz na cukrzycę ciężar-
nych, używaj mocno natłuszczających kosmetyków, bo wówczas 
naskórek bardziej się wysusza. Przy cholestazie zaś, kiedy świąd 
jest wyjątkowo dokuczliwy i dotyczy także kończyn, sięgaj 
po emolienty, które zawierają składniki łagodzące ten objaw. Typo-
wą dolegliwością w trzecim trymestrze jest też nadmierna potli-
wość. Pilnuj więc nawadniania, używaj antyperspirantów, najle-
piej tych bez alkoholu, oraz noś przewiewne ubrania z naturalnych 
włókien bawełny lub lnu. ◆

NASZ EKSPERT
Iwona Marycz-Langner

dermatolog, DermClinic, Warszawa 

Ciąża jest szczególnym stanem, w którym kobieta powinna 
starannie dobierać stosowane do pielęgnacji kosmetyki. 

Unikać produktów, które uczulają i/lub zawierają szkodliwe 
składniki przenikające przez łożysko do krwiobiegu płodu, 

mogące spowodować wady rozwojowe dziecka. Do substancji 
zakazanych należą witamina A, retinol, retinoidy, kwasy 

owocowe, hormon estradiol, algi, kofeina, konserwanty z rodziny 
parabenów, hexachlorofen, nadtlenek benzoilu, triclosan, 

olejek bergamotowy. W ciąży ponadto dobrze jest ograniczyć 
do minimum używanie lakierów do włosów i do paznokci 
oraz mocnych perfum. Zawarte w nich ftalany wykazują 

działanie feminizujące na gruczoły płciowe płodów męskich.
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forma & fit

Ten środek lokomocji sprawdzi się na co dzień,  
ale może też stać się pomysłem na ekscytującą 

wakacyjną wycieczkę. W każdym przypadku zyskasz 
zdrowie, energię i mnóstwo radości. / TEKST Agata Kucucha
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forma & fit

ROWEREM PRZEZ

L ATO

Godzina spokojnej jazdy na rowerze pozwala 
spalić około 500 kalorii. Systematyczne prze-
jażdżki to zatem doskonały sposób, aby zrzu-
cić nadprogramowe kilogramy, jak również 
odreagować stres, polepszyć kondycję i pod-

reperować zdrowie. To forma aktywności dla każdego  
– od kilkulatka po sędziwego seniora, dla osób szczupłych 
i ze znaczną nadwagą. Przeciwwskazaniami są poważne 
schorzenia układu krążenia oraz zaawansowana choroba 
stawów i kręgosłupa. 
Jazda na rowerze nie wymaga szczególnych umiejętności 
ani świetnej kondycji. Łatwo jest dostosować wysiłek do wła-
snych możliwości i zwiększać go stopniowo wraz z polep-
szaniem się formy. Co ważne, jak w każdym sporcie liczy się 
regularność. Dlatego pożegnaj się z samochodem lub auto-
busami i przesiądź na  rower – jadąc do pracy czy na zaku-

przejażdżka cztery razy w tygodniu wystarczy, by nie tylko 
obniżyć poziom „złego” cholesterolu (LDL), ale też podwyższyć 
poziom „dobrego" (HDL).
6. Trenujesz mięśnie, nie tylko łydek i ud. To dobre ćwicze-
nie także na mięśnie pleców, rąk, brzucha i pośladków.
7. Oszczędzasz biodra i stawy. To forma ruchu, która mało 
je obciąża, co jest ważne dla osób starszych lub z nadwagą.
8. Poprawisz wygląd: krew szybciej krąży, a przez to odży-
wia i dotlenia wszystkie tkanki, także skóry.  
9. Poczucie szczęścia. To dzięki endorfinom, których pro-
dukcja jest pobudzana podczas aktywności fizycznej.
10. Mocne kości. Ruch chroni przed osteoporozą. 
11. Lepszy wzrok. Odpoczynek od ekranów komputera 
czy telewizora daje czas na regenerację oczu. Przebywanie 
na świeżym powietrzu chroni przed krótkowzrocznością. 

JAKI RODZAJ WYBRAĆ?
Typowy ma ramę, dwa koła, pedały, siodełko i kierownicę... 
Jednak rowery, w zależności od zastosowania, różnią się 
wyglądem oraz konstrukcją. Jeśli zamierzasz kupić jedno-
ślad, przemyśl kilka kwestii. Generalnie najważniejsze jest 
to, po jakim terenie najczęściej będziesz jeździć. Pod tym 
kątem wyszczególnia się kilka grup rowerów. 
•  MTB, czyli tzw. góral, który służy do jazdy w terenie. 

To rozwiązanie dla poszukujących adrenaliny na bezdrożach. 
•  trekkingowy – taki pojazd ma być przede wszystkim 

wygodny. W tej grupie znajdują się rowery miejskie, któ-
re dobrze sprawdzają się na ubitych drogach.

•  szosowy – dzięki niskiej wadze i cienkim oponom poma-
ga osiągać duże prędkości. Przeznaczony jest do jazdy spor-
towej po asfalcie. 

USZYTY NA MIARĘ
Wybór właściwego typu to nie koniec. Trzeba jeszcze dopa-
sować rozmiar ramy, która ma kluczowy wpływ na zacho-
wanie prawidłowej pozycji w trakcie jazdy. Z kolei wielkość 
kół dobiera się głównie do wzrostu. Do tego dochodzi osprzęt: 
przerzutki, hamulce, błotniki, siodełko – docenisz je po dłuż-
szej przejażdżce. Zastanów się także nad akcesoriami, 
np. bagażnik i koszyk ułatwią robienie zakupów, a licznik 
może stanowić dodatkową motywację. 
W kwestii wyboru dobrze jest zdać się na fachową pomoc 
sprzedawcy w sklepie stacjonarnym, gdzie istnieje możli-
wość wypróbowania pojazdu na miejscu. Rower to nie tyl-
ko zabawka – to pojazd, który musi być bezpieczny. Dlate-
go zadbaj o oświetlenie, dzwonek i kask. Dla dziecka, które 
dopiero uczy się jazdy na rowerze, przydatne będą ochra-
niacze na łokcie i kolana. 
Jeśli zaś twój jednoślad jeszcze od zeszłego roku tkwi w piw-
nicy, zanim ruszysz na przejażdżkę, zrób mu przegląd. War-
to raz w roku pozostawić rower w profesjonalnym serwisie, 
gdzie sprawdzą, czy śruby są dobrze skręcone, napęd i hamul-
ce sprawne, a opony niesparciałe i odpowiednio napompo-
wane. Mając pewność, że podróż na rowerze będzie ze stro-
ny technicznej bezpieczna, pozostanie ci już tylko czerpanie 
radości z kolejnych przejechanych kilometrów. ◆

py. A w weekend zrób sobie wycieczkę poza miasto – kon-
takt z naturą dodatkowo cudownie cię zrelaksuje. Pamiętaj, 
dla twojego organizmu lepiej, gdy przejażdżka trwa dłużej, 
ale jest mniej intensywna. 

CO MOŻESZ ZYSKAĆ
1. Zgrabniejszą sylwetkę. Regularna aktywność fizyczna 
podkręca metabolizm, będziesz więc szybciej spalać tłuszcz. 
2. Unormujesz poziom cukru we krwi – to doskonałe wspar-
cie w leczeniu cukrzycy.
3. Będziesz lepiej spać. Już pół godziny aktywnego wysiłku 
na świeżym powietrzu ułatwia zasypianie osobom cierpią-
cym na bezsenność.
4. Wzmocnisz serce – pedałowanie zwiększa tętno, co wpły-
wa na lepsze dotlenienie mięśnia sercowego.
5. Przeciwdziałasz miażdżycy. Już 30-, 40-minutowa 
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Żar leje się 
z nieba, ale chcesz 
wyglądać pięknie. 

To możliwe! 
Poznaj patenty, 
dzięki którym 

przez cały 
dzień będziesz 
czuć się świeżo 
i prezentować  
jak królowa 

tropików. 
 / TEKST Anna  
Zarębska-Tutak

uroda uroda

cy korektor – nałóż go od zewnętrznego kącika oka aż po skrzydełko 
nosa. Unikniesz tzw. efektu pandy. Rozświetlający róż doda ci bla-
sku – muśnij nim kości policzkowe oraz skronie. Ale uwaga! Ten 
rodzaj make-upu nie sprawdza się u osób z problematyczną cerą.
 
MODNE OKO
Jeżeli jesteś fanką wysoko uniesionych, podkręconych i pogrubio-
nych rzęs, latem też możesz sobie na takie pozwolić. Zastosuj tyl-
ko wodoodporną maskarę, by makijaż nie spłynął i nie rozmazał 
się. Nawet wtedy uważaj, by nie przesadzić z ilością kosmetyku. 
A jeśli mimo to obawiasz się, że tusz polegnie w konfrontacji z wyso-
ką temperaturą, skuś się na sztuczne rzęsy. Lubisz kreskę na powie-
kach? Postaw na odporne na wodę eyeliner lub kredkę. A nawet cie-
nie do powiek, jeśli chcesz bawić się kolorami. Wodoodporna formuła 
tych kosmetyków utrzyma makijaż na swoim miejscu, nawet przy  
iście tropikalnej aurze. 

ZASTĄP SZMINKĘ BŁYSZCZYKIEM
Aby twoje usta wyglądały zdrowo i soczyście, zrezygnuj z używania 
ciężkich, kremowych szminek. Postaw na lekkie błyszczyki, których 
formuła w dużej mierze składa się z wody. Jeśli jednak bez kryjące-
go makijażu ust czujesz się źle, wybierz lżejszą, letnią wersję pomad-
ki, np. w kredce. Postaw na kosmetyk z filtrem chroniącym przed 
szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB.  

ZMYWAJ JESZCZE STARANNIEJ
Im trwalszych kosmetyków używasz, tym dokładniejszy powinien 
być wieczorny demakijaż. Do oczu zastosuj dedykowany im dwufa-
zowy kosmetyk lub olejek. Do oczyszczenia pozostałych partii twa-
rzy użyj płynu micelarnego. Jeśli masz wrażenie, że kosmetyk kolo-
rowy nie chce „puścić”, przytrzymaj wacik nieco dłużej. Ale nie pocieraj 
skóry – to nie przyspieszy procesu, za to może podrażnić skórę. ◆

nałościami, postaw na bazę korygującą, która dodatkowo 
ma właściwości matujące. Aby makijaż prezentował się nie-
skazitelnie w upalne dni, nie sięgaj automatycznie po pod-
kład, który masz w kosmetyczce – zwłaszcza jeśli jest moc-
no kryjący. O tej porze roku najlepiej sprawdzi się lekki 
podkład matujący lub krem BB, dzięki którym zyskasz efekt 
naturalnej opalenizny. Zwróć uwagę, aby miał filtr przeciw-
słoneczny. Na koniec omieć twarz transparentnym pudrem. 
 
BŁYSK TYLKO KONTROLOWANY
Nie lubisz, gdy cera się świeci? W ciągu dnia miej pod ręką 
bibułki matujące, których będziesz mogła użyć w razie potrze-
by. Nie myl jednak błyszczenia ze stylowym połyskiem, któ-
ry dodaje skórze blasku i świeżości. Sięgnij po rozjaśniają-

Pełne słońce, lato w mieście, właśnie jedziesz 
do pracy. Albo inaczej: odpoczywasz nad morzem, 
ale nawet na plaży chcesz wyglądać ładnie. A wie-
czorem idziesz na imprezę pod gołym niebem. 
Jeśli do tej pory co chwila sprawdzałaś w luster-

ku, czy się zbytnio nie świecisz albo czy nie rozmazał ci się 
tusz, pora na zmianę. Podpowiadamy, jak zrobić makijaż, 
który zapewni ci perfekcyjny wygląd nawet w trudnych 
letnich warunkach.

NA DOBRYM GRUNCIE
Najpierw dokładnie odtłuść cerę, przecierając ją wacikiem 
nasączonym płynem micelarnym lub tonikiem. Kolejny krok 
to nałożenie bazy matującej. Jeśli borykasz się z niedosko-

MAKIJA Ż
NA UPAŁY

~
TRENDY NA LATO 

1. Cera – rozświetlona lub błyszcząca. Konturowanie nie jest pożąda-
ne. W miejsce bronzerów używaj modnego oranżowego różu. Nakła-

daj go na policzki kolistymi ruchami pędzla, imitując rumieńce. 

2. Biała kreska na powiekach – zrobiona kredką albo eyelinerem.  
To hit tego sezonu – wygląda bardzo nowocześnie i lekko. Może  

być cienka albo wyrazista, namalowana na górnych lub na liniach 
wodnych dolnych powiek. 

3. Cienie – na topie są jasne oraz pomarańczowe. Nakładaj je równo-
miernie na całą powiekę, ma być monochromatycznie. Na wieczorne 

party możesz zdecydować się na połyskujący brokat, w wersji  
dla odważnych są przyklejone kryształki.

4. Usta – królują na nich neonowa czerwień albo pomarańcz, które 
pięknie podkreślają opaloną skórę. Popularne są też holograficzne 

błyszczyki, dzięki którym wargi mienią się różnymi kolorami.
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NAD JEZIORA
Z jednej strony możesz liczyć na sielski odpoczynek blisko natury, 
z drugiej – odkrywać uroki żeglowania czy pływania kajakiem,  

bo woda jest tu spokojna i szybko się nagrzewa. Malownicze i czyste 
jeziora znajdziesz w wielu regionach kraju. / TEKST Agata Kucucha
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W Polsce mamy 7081 jezior. Choć większość 
jest niewielka i płytka, nie brakuje dużych 
akwenów, które stwarzają doskonałe warun-
ki do uprawiania sportów wodnych. Takich 
najwięcej jest na Mazurach, ale to Pomo-

rze wiedzie prym pod względem liczby jezior – jest ich tam 
ponad 3300. Czym się kierować przy wyborze? Przede wszyst-
kim ważne jest to, w jaki sposób chcesz spędzić wolny czas. 
Potrzebujesz spokoju, wybierz zbiornik położony dalej 
od większych miejscowości turystycznych, za to w otoczeniu 
lasów. Dobrym pomysłem są akweny, które znajdują się w stre-
fie ciszy, co oznacza, że objęte są zakazem używania silników 
spalinowych. Relaksując się nad brzegiem, nie będziesz nie-
pokojona przez warczące motorówki. Lubisz zwiedzać – wybieraj 
regiony, w których znajdziesz interesujące cię zabytki czy 
atrakcje przyrodnicze. Jesteś amatorem sportów wodnych 

– wytypuj miejsce, przy którym znajduje się wypożyczalnia 
interesującego cię sprzętu. Jadąc zaś na wakacje z dziećmi, 
priorytetem powinna być czystość wody, strzeżone kąpieli-
sko, a w pobliżu plac zabaw. Zaletą wypoczynku z malucha-
mi nad jeziorem jest to, że słodka woda nie szczypie w oczy. 
W porównaniu z tłocznymi morskimi plażami łatwiejszym 
zadaniem jest też pilnowanie pociech. 
Nie bez znaczenia jest odległość od miejsca zamieszkania. 
Podczas poszukiwania idealnego miejsca warto wziąć pod 
uwagę nie tylko Warmię i Mazury, ale też Kaszuby, Wielko-
polskę czy województwo lubelskie. 

POJEZIERZE DRAWSKIE
Liczne jeziora stwarzają doskonałe warunki do kajakarstwa, 
nurkowania, wędkowania. Większość ma bardzo dobrą kla-
sę czystości, co sprzyja pływaniu i kąpielom – strzeżone pla-
że znajdziesz m.in. nad jeziorami: Okra w Drawsku Pomor-
skim, Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim, Czaplino 
w Czaplinku. Turystyka kwitnie zwłaszcza nad jeziorem 
Drawsko, na którym znajduje się 12 wysp. Bogatą i różno-
rodną bazę noclegową oraz gastronomiczną znajdziesz w Cza-
plinku i Starym Drawsku. Są w nich porty, wypożyczalnie 
sprzętu wodnego, plaże oraz zabytkowe budowle. W Starym 
Drawsku możesz zobaczyć ruiny zamku Drahim z XIV wie-
ku. Wieś ta jest też punktem wypadowym dla kajakarzy, skąd  →

1. 

3.

prowadzi malowniczy szlak im. ks. kard. Karola Wojtyły (kil-
kukrotnie uczestniczył w spływach rzeką Drawą). W okoli-
cy, ale i w innych regionach Pojezierza Drawskiego, nie bra-
kuje oznakowanych szlaków rowerowych i pieszych, m.in. 
skrajem Drawskiego Parku Krajobrazowego, w którym leży 
przepiękne jezioro Komorze z krystalicznie czysta wodą.

POJEZIERZE ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIE
Na Lubelszczyźnie największym jeziorem jest Białe, które 
przyciąga najwyższą klasą czystości wody i piaszczystymi 
plażami. Leżąca nad nim, spokojna na co dzień Okuninka, 
w  wakacje zamienia się w  istny kurort z  l icznymi 
restauracjami i dyskotekami. Turyści tłumnie spacerują 
po 50-metrowym molo albo położonej wzdłuż plaży 
promenadzie. Działają wypożyczalnie sprzętu wodnego, 
rowerów, park linowy, boiska do gier oraz place zabaw. Jeśli 
szukasz ciszy i spokoju, łatwiej znajdziesz go nad jeziorami: 
Zagłębocze, Rogóźno czy Krasne. W okolicy możesz wybrać 
się na spływ kajakowy po Włodawce, Bugu i Wieprzu. Warto 
też spędzić trochę czasu w niedalekiej Włodawie.
 
POJEZIERZE KASZUBSKIE
To kraina ponad 500 jezior, położonych malowniczo wśród 
pagórków i lasów. Większość z nich ma I i II kasę czystości, 
co pozwala miło spędzać czas na kąpielach, wędkowaniu, 
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4.

2.

1. POJEZIERZE DRAWSKIE – jezioro Komorze tuż przed burzą
2. POJEZIERZE ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIE – zabawa nad Jeziorem Białym

3. KASZUBY – łódka nad jeziorem Wdzydze 
4. POJEZIERZE LUBUSKIE – przyhotelowe molo w Lubniewicach 

  ~
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5.

uprawianiu sportów wodnych. Centrum turystyki żeglar-
skiej skupia się wokół kompleksu Jezior Wdzydzkich i malow-
niczego Charzykowskiego. Wzdłuż jeziora Karsińskiego wie-
dzie zaś ścieżka ornitologiczna Kokoszka. Dzięki licznym 
szlakom turystyczno-krajobrazowym miejsce to przyciąga 
amatorów wycieczek rowerowych lub pieszych, np. po prze-
pięknych Wzgórzach Szymbarskich. To tam znajduje się naj-
wyższy szczyt Kaszub – Wieżyca (328,7 m n.p.m.). W całym 
regionie urzekają urocze wsie i miasteczka – warto pospa-
cerować m.in. po Kartuzach, Kościerzynie, Chojnicach, 
gdzie zachwycają liczne zabytki oraz wszechobecna sztuka 
ludowa. Tę można podziwiać w skansenie we Wdzydzach 
Kiszewskich czy w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowe-
go w Swornegaciach. 

POJEZIERZE LUBUSKIE
Mniejszych i większych akwenów jest tu blisko 600. Więk-
szość położona wśród wzgórz porośniętych lasami jest wyma-
rzonym miejscem odpoczynku dla osób poszukujących ciszy 
i spokoju, wędkarzy, a ze względu na doskonałą przejrzy-
stość – także dla nurków. Na amatorów aktywnego spędza-
nia czasu czekają ponadto liczne szlaki kajakowe oraz kąpie-
liska – strzeżone znajdziesz nad jeziorami Glibiel, Głębokie, 
Sławskie, Lgińsko, Lipie, Lubikowskie. Atrakcji nie brakuje 
też na lądzie. Zakochani mogą pospacerować po jedynym 
w Polsce Parku Miłości w Lubniewicach – ulubionej letniej 
miejscowości Michaliny Wisłockiej. Entuzjastów militariów 
zainteresuje Międzyrzecki Rejon Umocniony – kompleks 
bunkrów z 32,5 kilometrami podziemnych korytarzy. Zwie-
dzający mogą wybrać trzy trasy, których przejście zajmuje 
od 4 do 8 godzin. Planując urlop pod koniec czerwca, war-
to wybrać się do Łagowa, gdzie odbywa się międzynarodo-
wy festiwal Lubuskie Lato Filmowe. 
 
MAZURY
Ponad 3 tysiące naturalnych zbiorników wodnych, dziewi-
cza przyroda, piaszczyste plaże i atrakcje, których próżno 
szukać w innych częściach Polski. Dzięki systemowi kana-
łów, połączone ze sobą Wielkie Jeziora Mazurskie są rajem 
dla żeglarzy – szlak wodny liczy 88 kilometry. Jeśli nie żeglu-
jesz, wypożycz kajak, rower wodny lub wybierz się na rejs 
statkiem wycieczkowym – liczne wysepki, zaciszne zatocz-
ki i rezerwaty ptactwa wodnego zapierają dech w piersiach. 
Szukając ciszy, wybieraj małe, oddalone od większych miast 
wioski, najlepiej położone nad jeziorami objętymi strefą 
ciszy. Popularne Mikołajki, Ostróda, Mrągowo, Olsztyn 
czy Giżycko w sezonie wakacyjnym zamieniają się w tętnią-
ce życiem do białego rana turystyczne kurorty – każde zasko-
czy cię licznymi wydarzeniami: koncertami, festiwalami, 
imprezami sportowymi. Na Mazurach nie brakuje atrakcji. 
Dzieci będą zachwycone wycieczką do znajdującego się 
w Puszczy Piskiej Parku Dzikich Zwierząt Kadzidłowo 
lub położonej niedaleko Giżycka Indiańskiej Wioski, prze-
jażdżką Ełcką Koleją Wąskotorową czy wizytą w prastarym 
grodzie Galindów – wojowniczego plemienia, zamieszkują-
cego tereny obecnych Mazur do XIII w. n.e. Możesz wybrać 
się do zamków w Nidzicy, Ostródzie, Kętrzynie. Albo zwie-
dzić giżycką twierdzę Boyen, bunkry w Mamerkach czy byłą 
kwaterę Hitlera, czyli Wilczy Szaniec w Gierłoży. ◆
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10 ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

1. Kąp się tylko w miejscach strzeżonych, zawsze miej 
na oku bliskie osoby, zwłaszcza dzieci. 

2. Podczas żeglowania, pływania łódką, kajakiem 
czy rowerem wodnym noś kamizelkę ratunkową. 

3. Nie skacz do wody na główkę, bo może się 
to skończyć kalectwem. 

4. Nigdy nie wchodź do wody po wypiciu alkoholu, 
blisko jedna trzecią utonięć to nietrzeźwi. 

5. Nie baw się we wrzucanie innych do wody, 
spychanie z pomostów i przytapianie.

6. Nie przeceniaj swoich umiejętności  
i nie pływaj samotnie.

7. Unikaj kąpania się w nocy, w czasie burzy  
i silnego wiatru.

8. Powoli wchodź do wody, stopniowo 
przyzwyczajając ciało do jej temperatury.

9 Wystrzegaj się pływania na czczo oraz bezpośrednio 
po obfitym posiłku. 

10. Pamiętaj, że dmuchane zabawki i materace mogą 
nie utrzymać cię na wodzie – nie oddalaj się przy ich 
pomocy od brzegu, zwłaszcza gdy nie umiesz pływać.

5. MAZURY – żaglówki na jeziorze Kisajno

*W badaniu klinicznym (174 uczestników), u 25% badanych plaster utrzymywał się na skórze przez 12 godzin lub dłużej. W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić. Wyrób medyczny. 
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Dla wielu par coroczny wyjazd na urlop 
to źródło stresu. Najpierw trzeba wybrać 
miejsce, potem przetrwać nerwową atmos-
ferę pakowania i drogę, a na miejscu starać 
się, aby nic nie wyprowadzało cię z równo-

wagi. Nic dziwnego, że koniec lata jest jednym w dwóch 
okresów w roku, w których wpływa najwięcej wniosków 
rozwodowych (drugi to Boże Narodzenie). 
Tymczasem wakacje mogę być przyjemne. Wystarczy, 
że wprowadzisz kilka drobnych modyfikacji. Sprawdź, 
co zrobić, żeby na urlopie zbliżyć się do partnera, ożywić 
związek i scementować rodzinę. 

PRZEDE WSZYSTKIM: WYPOCZYNEK
Zmęczenie to czynnik, którego najczęściej nie bierze się 
pod uwagę w czasie wakacji. A warto. Większość z nas 
nie zdaje sobie sprawy z tego, że przecież na urlop najczę-
ściej jedziemy skrajnie wyczerpani. W pracy i domu przed 
wyjazdem kumuluje się sporo spraw, długi czas bez odpo-
czynku też robi swoje. Oznacza to, że ty i twój partner 
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Jest taki dowcip, że kompromis 
jest wtedy, kiedy żona kocha 

morze, a mąż góry, więc urlop 
spędzają w Radomiu i wtedy 

nikt nie jest zadowolony. 
Tymczasem można inaczej. 

Sprawdź, jak odpocząć i bawić 
się dobrze na rodzinnych 

wakacjach. To nic trudnego. 
/ TEKST Anna Dąbrowska

 →

psychologia

JAK SPĘDZIĆ 
UDANY URLOP

WE  DWOJE

POMYSŁ 1 – KAŻDY SOBIE

Czy rozważałaś kiedykolwiek wyjazd osobno? To może 
być sensowne rozwiązanie, jeżeli wasze wakacyjne 

potrzeby są sprzeczne: facet woli przejechać rowerem 
wzdłuż Bałtyku, a ty siedziałabyś w górach z kubkiem 

kawy. Zawsze ktoś będzie się czuł poszkodowany. Każdy 
ma swój sposób na relaks i nie świadczy to o tym, 
że przeżywacie kryzys albo wasz związek jest zły. 
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pokochasz imprezowanie do białego rana. Wyjeżdżając, 
pozostajecie tymi samymi ludźmi. 
Dlatego proponujemy: bądź spontaniczna i nie rób zbyt 
szczegółowych planów. Wykorzystaj wyjazd, żeby przypo-
mnieć sobie, jakim fantastycznym facetem jest twój mąż. 
Zamiast czyhać na każde potknięcie, postaraj się skupić  
na pozytywach. 
Skorzystaj też z okazji i zastanów się, co mówią o tobie 
marzenia o idealnym urlopie. Znajdziesz tam wskazówki, 
czego ci brakuje w związku.

OGRANICZYĆ SPRZECZKI
Jeżeli od zawsze wspólny urlop oznacza dla was konflik-
ty, postarajcie się im zapobiec jeszcze przed wyjazdem. 
O co się najczęściej kłócicie? Zastanów się. Do większości 
punktów zapalnych można nie dopuścić. Odpowiednio 
planując dzień, unikniecie np. kłótni o pobudkę i godzinę 
śniadania. Pomyślcie wcześniej o zapewnieniu dzieciom 
zajęcia czy animacji – oszczędzi wam to corocznych awan-
tur o to, kto zajmuje się pociechami. ◆

psychologia

jesteście wyczerpani, niewyspani i zdenerwowani. Nic dziw-
nego, że działacie sobie na nerwy: wasze organizmy są prze-
ciążone. Oczekiwanie, że już pierwszej nocy pójdziecie 
do łóżka lub od razu z zapałem będziecie zwiedzać okoli-
cę, skazuje cię na frustrację. Dlatego pierwsza zasada dobre-
go wypoczynku we dwoje brzmi: najpierw regeneracja.

CHWILE TYLKO DLA SIEBIE
Ustalcie, że przez pierwsze dwa dni każde z was resetuje 
się po swojemu. Kto chce spać, śpi, kto chce iść na plażę,  
idzie. Nawet jeżeli jedynym waszym marzeniem jest cały 
pierwszy dzień przeleżeć w łóżku z dzieciakami, filmami 
itd – zróbcie to! Jeżeli potomstwo wymaga opieki, podziel-
cie się tak, aby każde z was mogło mieć czas tylko dla sie-
bie. Dzieciakom też pozwólcie „wegetować”. One są tak 
samo zmęczone jak wy. Zwiedzanie i inne atrakcje pocze-
kają. Urlop ma być przede wszystkim odpoczynkiem, 
a nie odhaczaniem kolejnych punktów.

Asertywność to nie tylko 
sztuka mówienia „nie”,  

ale zdolność wyrażania myśli 
w prosty i bezpośredni sposób.

~
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UMIEJĘTNOŚĆ MÓWIENIA 
„NIE” W PIGUŁCE
•  Bądź świadoma tego, kim jesteś,  

co potrafisz, a czego musisz się 
jeszcze nauczyć.

•  Bądź sobą, nie wadząc innym i dając 
im prawo do tego samego. 

•  Zanim coś powiesz, zastanów się 
dobrze, co chcesz osiągnąć, i… weź 
głęboki oddech.

•  Przygotuj argumenty, które pomogą 
innym zrozumieć twoje potrzeby.

~
KILKA WAŻNYCH ZASAD

1.  Zostaw pracę w mieście. Jeżeli jedno z was cały czas 
odbiera telefony czy e-maile, nie odpocznie żadne. 
Będzie tak samo, jak w ogóle byście nie wyjeżdżali. 

2.  Nie spędzajcie urlopu w domu. To żaden relaks.

3.  Na urlopie uprawiajcie seks. Wakacje to dobra okazja, 
żeby znowu rozsmakować się w intymności. Cza-
sem po długiej przerwie trudno jest zacząć od nowa, 
to normalne. Zmiana otoczenia ułatwi zadanie. 

4.  Wybierzcie takie miejsce, w którym odpoczniecie 
wszyscy. To znaczy, że powinno uwzględniać potrzeby 
każdego członka rodziny. 

5.  Ważne jest też, z kim wyjeżdżacie. Nic tak nie popsu-
je wam humoru, jak przebywanie w jednym domku 
z parą, która ciągle się kłóci. Jeżeli nie lubicie tłumów, 
nie wybierajcie znanej miejscowości, nawet jeśli  
jest ona bardzo modna.

POMYSŁ 2 – BEZ DZIECI

Jeżeli od lat nie spędziliście we dwoje ani jednego dnia, warto o tym pomyśleć. Wyjedźcie chociaż na weekend. Przypomnicie sobie,  
że nie jesteście jedynie mamą i tatą. Tylko przed wyjazdem ustalcie, jakie są wasze oczekiwania, żeby nie okazało się, że ty chciałabyś 

przeleżeć w łóżku 48 godzin, a mąż marzy, aby wozić cię po bezdrożach wypożyczonym Harleyem. 

OCZEKIWANIA VS. RZECZYWISTOŚĆ
Druga zasada udanych wakacji brzmi: nie licz na cuda. 
Wiele kobiet wyobraża sobie, że będzie romantycznie 
– partner będzie je adorował na każdym kroku, a one będą 
szczęśliwe i uśmiechnięte. Takie idealizowanie często powo-
duje napięcie, żal i kłótnie. A przecież zabieracie ze sobą 
wszystkie emocje, które były między wami w domu. Co więcej, 
bez codziennego nawału obowiązków mogą one uderzyć 
ze zdwojoną mocą. Jeśli twój partner nie lubi upału, to jakim 
cudem ma odpocząć w lipcu w Egipcie? A jeśli ty na co dzień 
jesteś cicha i nieśmiała, nie licz na to, że na wakacjach nagle 
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Poradzi sobie beze mnie? Może to za 
wcześnie? Pierwszy wyjazd dziecka 

budzi wiele obaw. Jednak może stać się 
dla malca piękną przygodą i źródłem 

wielu pozytywnych doświadczeń. 
/ TEKST Agata Kucucha

Już w chwili, gdy rodzi się pomysł wysłania malucha 
na obóz czy kolonie, w głowach rodziców pojawia się 
wiele wątpliwości i pytań. Na większość z nich trudno 
jednoznacznie odpowiedzieć, bo przecież każde dziec-
ko jest inne. Podpowiadamy jednak, co można zrobić, 

aby podjąć właściwą decyzję, i dlaczego, pomimo obaw, 
warto zrobić ten ważny krok ku samodzielności. 

OD JAKIEGO WIEKU
Rodzice kilkulatków często zastanawiają się, kiedy jest ten 
odpowiedni moment na wysłanie dziecka na pierwszy obóz 
czy kolonie? Nie ma sztywnych kryteriów wiekowych,  
bo to zależy od charakteru malca, jego samodzielności i chę-
ci wyjazdu – jeśli twoja pociecha stanowczo się przed tym 
wzbrania, lepiej odłożyć pomysł na rok czy dwa. 
Większość organizatorów wypoczynku dla najmłodszych 
wyznacza dolną granicę wieku na poziomie 7 lat.  
Choć dla sporej grupy kilkulatków może to być zbyt wcze-
śnie – nie należy zwlekać do skończenia podstawówki.  
To jednak ty musisz ocenić, czy twoje dziecko jest gotowe 
do samodzielnego wyjazdu, czy jeszcze nie.  

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Zacznij od kwestii podstawowych. Przede wszystkim mały 
kolonista powinien umieć sam zadbać o higienę osobistą, 
ubrać się i utrzymać względny porządek w swoich rzeczach. 
Brak tych umiejętności będzie sprawiał nie tylko trudności 
natury praktycznej, ale będzie też źródłem stresu dla mal-
ca, który może poczuć się mniej zaradny od rówieśników. 
Następnie oceń, jak znosi rozstania. Już wcześniej warto 
przyzwyczajać do nich dziecko, proponując raz na jakiś czas 
pozostanie na noc u babci czy cioci. Dobrym pomysłem 
są też półkolonie, które polegają na tym, że w ciągu dnia 
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dziecko uczestniczy w wybranym programie zajęć,  
ale na noc wraca do domu. Przy okazji jednak oswaja  
się z kolonijnymi zwyczajami.
Ponadto weź  pod uwagę umiejętności funkcjonowania swo-
jej pociechy w grupie rówieśniczej – czy jest śmiała, łatwo 
nawiązuje kontakty. Jeśli tak nie jest, popytaj wśród znajo-
mych czy rodziców z klasy o plany wakacyjne ich dzieci. 
Wyjeżdżając z kolegą czy koleżanką, twoja latorośl na pew-
no będzie czuła się raźniej. 

NA DOBRY POCZĄTEK
Blisko czy daleko? Tydzień czy dwa? Oto kolejne dylematy, 
które należy wziąć pod uwagę. Zarówno ze względu na dziec-
ko (długa podróż dla kilkulatka jest męcząca i stresująca), 
jak i na siebie (świadomość, że w ciągu godziny możesz 
do niego dojechać), wybierz bliższą lokalizację. Pierwszy 
samodzielny wyjazd nie może być długi. Dziecko może świet-
nie bawić się przez tydzień, ale po dwóch pamiętać już tyl-
ko tęsknotę za rodzicami. Zdecydowanie korzystniej jest, 
gdy dziecko wraca z niedosytem.  
Aby wakacje były udane i bezpieczne, potrzebne są wykwa-
lifikowana kadra i ciekawy program. Dobrze, jeśli grupy mają 
konkretne przedziały wiekowe – zdecydowanie lepiej wysłać 
dziecko na wyjazd dedykowany danej grupie rówieśników.

POZYTYWNE WSPARCIE
Aby samodzielny wyjazd był udany, dziecko musi tego chcieć. 
Przy czym nie przejmuj się, jeśli zadaje setki pytań, ma wąt-
pliwości – lęk przed nieznanym jest całkowicie naturalny. 
Możesz mu w tym pomóc. Nie wystarczą jednak komuni-
katy „na pewno sobie poradzisz” albo „zobaczysz, będzie 
super”, postaraj się zrozumieć jego obawy i spokojnie wyja-
śnij. Dowiedz się też, co według twojej pociechy może być 
fajne w takim wyjeździe i te wizje wzmacniaj. Łatwiej pozy-
tywnie nastawić kilkulatka, jeśli temat kolonii jest zgodny 
z jego zainteresowaniami. Dobrym pomysłem może być opo-
wiadanie o własnych doświadczeniach z takich wakacji. Jeśli 
jednak, mimo wszystko dziecko nie chce jechać, nie nama-
wiaj na siłę, widać nie jest jeszcze na to gotowe. ◆

KOLONIJNY 

DEBIUT

~
DLACZEGO WARTO

Podczas wyjazdu na obóz czy kolonie dziecko uczy się 
samodzielności, a tym samym wzmacnia wiarę w siebie. 

Trenuje umiejętność współpracy w grupie, a także 
podporządkowania zasadom – często mały bałaganiarz 
dopiero na obozie zaczyna sam ścielić łóżko. Rozstania 

z rodzicami są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju. 
Brak takich doświadczeń może sprzyjać nadmiernej 

zależności, defizycie ufności we własnej siły  
czy niezaradności życiowej. 
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ski. Wówczas dobrze mieć polisę, która zabezpieczy twoje potrzeby. 
Jaką wybrać? Podstawą jest NNW dla wszystkich wyjeżdżają-
cych członków rodziny. Pełny zakres ochrony zapewni pokrycie 
kosztów leczenia powypadkowego, pobytu w szpitalu, wizyty 
u lekarza, zakupu niezbędnych leków, a nawet transport do kra-
ju lub pobyt i przylot bliskiej osoby, która będzie się tobą opieko-
wać. Jeśli planujesz wypoczywać w ruchu lub masz niesforne dzie-
ci, przyda się również ubezpieczenie OC, które obejmuje szkody 
wyrządzone osobom trzecim, np. podczas zderzenia kajaków 
czy zniszczenia wyposażenia ośrodka przez twoją pociechę. 

POD CZUJNĄ OPIEKĄ
Jeśli wysyłasz dzieci na obóz czy kolonie, upewnij się, że trafią 
w dobre ręce. Na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl możesz 
ustalić, czy organizator dopełnił wszystkich niezbędnych formal-
ności (ma akcept kuratora oświaty, straży pożarnej i sanepidu). 
O status wyjazdu możesz się też zapytać, wysyłając pytania e-mailem 
na adres: wypoczynek@men.gov.pl lub dzwoniąc pod numer:  
22 34 74 361. Nie zaszkodzi też, jeśli weźmiesz pod lupę organiza-
tora wypoczynku, gdy wybieracie się gdzieś całą rodziną. Biuro 
podróży sprawdzisz pod adresem www.turystyka.gov.pl. Wystar-
czy, że w rubryce „Podmiot” wpiszesz dokładną nazwę organiza-
tora, by przekonać się m.in. o tym, czy ma on gwarancje finanso-
we i na jakich obszarach może prowadzić działalność. 

SZEROKIEJ DROGI
W przypadku, gdy wybierasz się za granicę samochodem, sprawdź, 
czy posiadane przez ciebie prawo jazdy będzie honorowane w kra-
ju, do którego się wybierasz. Być może będzie ci potrzebne mię-
dzynarodowe uprawnienie. Wyrobisz je w dowolnym starostwie 
powiatowym. Na dokument możesz poczekać co najmniej trzy 
dni robocze od momentu wpływu obowiązkowych opłat. Nie 
zapomnij też o odpowiednim ubezpieczeniu pojazdu, uwzględ-
niającym teren, po jakim będziesz się przemieszczać. Dopiero tak 
przygotowana możesz spokojnie ruszać na udane wakacje. ◆

ZANIM 

W YJEDZIESZ
Planujesz wakacje? Zanim zaczniesz pakować walizki, zrób przegląd 

niezbędnych formalności. Dzięki temu będziesz mogła spokojnie 
i bezpiecznie wypoczywać. / TEKST Barbara Acher-Chanda

Jeśli nie chcesz nerwowo biegać po urzędach w ostatniej 
chwili, powinnaś zacząć działać co najmniej miesiąc 
wcześniej. Planując wyjazd poza granice Unii Europej-
skiej, sprawdź, czy twój paszport jest aktualny. Jeśli ter-
min ważności minął albo zbliża się do końca, czas na wizytę 

w referacie paszportów urzędu wojewódzkiego. Pamiętaj, że jeśli 
starasz się o paszport dla dziecka, musisz wziąć je ze sobą. 
Z wyjątkiem szczególnych sytuacji podczas spotkania z urzęd-
nikiem powinni być obecni obydwoje rodzice. Do wyrobienia 
dokumentu potrzebne jest aktualne (nie starsze niż sprzed 
pół roku) kolorowe zdjęcie paszportowe. 

BEZPIECZNI W PODRÓŻY
Posiadanie paszportu to nie wszystko. Zwłaszcza kiedy kieru-
jesz się w egzotyczne strony. Aby zapewnić sobie pomoc w awa-

ryjnych sytuacjach, dobrze jest zarejestrować pobyt w syste-
mie Odyseusz. Dzięki temu służby konsularne na danym terenie 
skontaktują się z tobą lub bliskimi w kraju w momencie, gdy 
może być zagrożone twoje bezpieczeństwo, np. w przypadku 
kataklizmu, zamachu terrorystycznego, niepokojów społecz-
nych – dostaniesz e-mailem lub SMS-em ostrzeżenie i wytycz-
ne, co należy robić. Na stronach MSZ znajdziesz aktualne  
informacje o bezpieczeństwie w danym rejonie świata:  
www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia.

DOBRZE UBEZPIECZENI
Niestety, nawet podczas urlopu w kraju zdarzają się wypadki, 
kradzieże czy nagłe choroby. Nie zawsze pomoc proponowa-
na przez państwo wystarczy, by zapewnić ci wsparcie na ocze-
kiwanym poziomie. Zwłaszcza jeśli jesteś poza granicami Pol-

~
EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwier-
dza prawo do korzystania na koszt NFZ ze świadczeń 

zdrowotnych podczas pobytu na terenie państw 
UE/EFTA. Ale uwaga: dotyczy to sytuacji nagłych i tylko 
w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. 
O tym, czy leczenie otrzymasz bezpłatnie, czy zaistnieje 
potrzeba sięgnięcia do portfela, dowiesz się, wchodząc 
na www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do. 

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego dostaniesz 
bezpłatnie, jeżeli jesteś zgłoszona do NFZ. W tym celu 
możesz wypełnić wniosek dostępny w siedzibie NFZ 

(w niektórych oddziałach dostaniesz ją „od ręki”) 
lub elektronicznie na stronie www.nfz.gov.pl.
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DLA OCHŁODY
Są orzeźwiające, zdrowe 

i niskokaloryczne. W dodatku 
łatwo je przygotować z warzyw  
lub owoców. Oto kilka przepisów 

na pyszne chłodniki.

Gazpacho
• 5 dojrzałych pomidorów malinowych  

• pół zielonego ogórka • czerwona papryka 
• kawałek papryczki chili • cebula • ząbek czosnku 
• 3 łyżki oliwy z oliwek • łyżeczka octu jabłkowego 

• 1/4 przegotowanej szklanki wody  
• sól i pieprz do smaku 

Sparzone i obrane pomidory pozbaw nasion. Miąższ 
wrzuć do blendera. Z papryk usuń nasiona, obierz 

ogórka, cebulę i czosnek. Wszystko pokrój na kawałki 
i wrzuć do blendera, zostawiając część warzyw 

do dekoracji. Razem z przyprawami zmiksuj na gładką 
masę. Dopraw do smaku i wstaw do lodówki na dwie 

godziny. Każdą porcję ozdób pozostawionymi 
warzywami i polej oliwą. Podawaj z grzanką.  

Litewski
• duży pęczek botwiny • litr kefiru • kubeczek  

kwaśnej śmietany • 3 jajka • zielony ogórek • 2 ząbki 
czosnku • pęczek drobnego szczypiorku • łyżka 

koperku • łyżeczka soku z cytryny  
• sól i pieprz do smaku

Z botwiny odetnij korzonki, wypłucz ją i posiekaj. Jeśli 
ma buraczki, pokrój je w ćwiartki. Duś wszystko kilka 

minut z przyprawami i sokiem z cytryny. Wystudź. 
W osobnym garnku roztrzep kefir ze śmietaną,  
dodaj pokrojony ogórek i posiekany szczypior. 

Połącz z buraczanym wywarem. Każdą porcję posyp  
koperkiem i udekoruj połówkami jajek. 

ZUPY

kuchnia

Salmorejo
• 2 kromki czerstwego chleba lub bułki  

• 5 dojrzałych pomidorów • 2 ząbki czosnku  
• 1/4 szklanki oliwy z oliwek • łyżeczka octu winnego  

4 plasterki szynki dojrzewającej  
• sól do smaku • 2 jajka 

Pieczywo zalej wodą, po namoczeniu (wystarczy minuta, dwie) 
odciśnij i wrzuć do blendera. Pomidory sparz, obierz se skórki, 

usuń z nich ziarna, pokrój. Dorzuć do blendera z obranym 
uprzednio czosnkiem. Wlej oliwę i ocet. Zmiksuj wszystko  

na gładką masę, dopraw solą do smaku. Ugotuj jajka na twardo. 
Po ostygnięciu obierz i rozdrobnij. Ułóż na dnie talerzy,  

zalej zupą i schłodź w lodówce. Zupę podawaj 
 ozdobioną kawałkami szynki.

kuchnia
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Z leśnych owoców
• koszyczek malin • szklanka borówek amerykańskich  

• 1/4 szklanki wody • kubeczek jogurtu greckiego • łyżeczka 
soku z cytryny • łyżka miodu • laska wanilii  

• gałązka świeżego tymianku
 

Laskę wanilii przekrój wzdłuż, wyjmij nasiona. Maliny 
przejrzyj, oczyść i wrzuć do blendera. Wsyp połowę umytych 
uprzednio borówek. Dodaj wodę, miód, sok z cytryny i ziarna 

wanilii. Miksuj, aż masa będzie gładka. Przelej do miseczek. 
Zabiel jogurtem, udekoruj pozostałymi całymi borówkami. 

Posyp listkami tymianku  (mogą być także inne zioła,  
np. mięta). Podawaj mocno schłodzone.

kuchnia

Bułgarski tarator
• 400 g (duże opakowanie) jogurtu typu greckiego  

• 4 świeże ogórki gruntowe • 2 ząbki czosnku  
• 3 łyżki oliwy z oliwek • 4 orzechy włoskie • pęczek koperku 

• sól, pieprz do smaku • oliwa do skropienia chłodnika 
przed podaniem

Ogórki umyj, obierz, wytnij gniazda nasienne i pokrój  
w kostkę. Czosnek obierz i drobno posiekaj. Umyty koperek 

poszatkuj. Zostaw kilka większych gałązek do dekoracji. 
Jogurt wylej do większej miski, dodaj ogórki, czosnek, 

pokrojony koperek i oliwę. Wymieszaj i wstaw do lodówki  
na 2-3 godziny. Rozłup orzechy, bardzo drobno je posiekaj. 
Posyp nimi zupę przed podaniem, a następnie skrop oliwą 

i udekoruj gałązką koperku. Do każdej miseczki  
możesz też wrzucić kostkę lodu.
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ZUZANNA POL

Kim oni są,  
ci muzułmanie? 

Chociaż to książka adresowana 
do młodego czytelnika, warto, 

żeby przeczytali ją także dorośli 
– wszyscy, którzy interesują się 

problemami współczesnego 
świata. Zawiera bowiem 

obiektywne informacje o kulturze, 
historii oraz tradycji islamu. 

I mnóstwo ciekawostek,  
np. że szczoteczka do zębów  
to muzułmański wynalazek.

Wydawnictwo Czarna Owca

KATARZYNA BONDA

Czerwony Pająk
Czwarta i, niestety, ostatnia 
część cyklu „Cztery żywioły 

Saszy Załuskiej”.  W starej 
torpedowni w Gdyni nurek 

znajduje zwłoki kobiety. Ofiarę 
rozpoznaje komendant Robert 

Duchnowski. W tym czasie Sasza 
szuka porywaczy swojej córki. 

Uprowadzenie dziewczynki jest 
powiązane z samobójstwem 

byłego oficera wywiadu 
i przełożonego Załuskiej.   

Wydawnictwo Muza

KRZYSZTOF WÓJCIK

Skorpion
Historia zbrodniczej działalności Pawła Tuchlina, 
pseudonim „Skorpion”, polskiego seryjnego mordercy. 
Grasował na Pomorzu, atakował samotne kobiety, 
gdy wieczorem wracały z pracy lub spotkania 
z przyjaciółmi. Uderzał je w głowę młotkiem owiniętym 
bandażem, nieprzytomne lub umierające gwałcił i okradał. 
W latach 1975-1983 zamordował 9 kobiet, kolejnych 
11 ocalałych z napadu zostało kalekami – ciężkie urazy 
czaszki spowodowały utratę słuchu, mowy i pamięci.  

Wydawnictwo Muza

MICK FINLAY

Detektyw Arrowood 
Sherlockowi Holmesowi i Johnowi Watsonowi wyrastają 
konkurenci – William Arrowood i Norman Barnett. 
Ten pierwszy mówi o sobie, że jest detektywem 
specjalizującym się w „czytaniu w ludziach”, ten drugi 
– wcześniej młodszy urzędnik w sądzie, obecnie asystent 
Arrowooda, potrafi otwierać zamki wytrychem, bić się 
i organizować zasadzki. Razem rozwiązują kryminalne 
zagadki w Londynie epoki wiktoriańskiej.               

Wydawnictwo HarperCollins

BARBARA STUHR, BEATA NOWICKA

Basia. Szczęśliwą się bywa 
Autobiograficzna, bardzo osobista opowieść kobiety 
niezwykłej. Kim jest tytułowa Basia? To wybitna 
skrzypaczka, żona Jerzego Stuhra, matka Marianny 
i Macieja. Chociaż życie nie szczędziło jej bolesnych 
doświadczeń, siłę do ich przyjmowania czerpała  
z wiary w pewne wartości: jak komuś dajesz słowo,  
to go dotrzymujesz, jak się z kimś przyjaźnisz, to jesteś 
wobec niego do bólu lojalny. 

Wydawnictwo W.A.B./ GW Foksal

~
Dom bez książki jest jak ciało  

bez ducha – przekonywał Cyceron  
w I wieku p.n.e. 

Dziś Siergiej Łukjanienko, znany rosyjski pisarz fantasy, powtarza: 
„Inteligentny człowiek, będąc w obcym mieszkaniu, powinien najpierw 
obejrzeć książki, a potem dopiero resztę”. Czy trudno stworzyć domową 

bibliotekę? Nie, bo przecież codziennie na księgarskie półki trafiają nowe 
tytuły. Jedyny problem to wybór. Oto kilka propozycji, które powinny 
zainteresować czytelników w różnym wieku. Poznaj rywala Sherlocka 

Holmesa i najsłynniejszego polskiego seryjnego mordercę; odkryj 
tajemnice islamu; przekonaj się, że kobiety nie są wcale słabą płcią.

K S I Ą Ż K I

K

56 / CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 2018



WYDAWCA

Aptekarze i Partnerzy Sp. z o.o.

ul. Lotników 1

65-001 Zielona Góra

tel. 68 458 39 75

REDAKTOR NACZELNA

Martyna Rozesłaniec

REDAGUJE ZESPÓŁ

Custom Publishing Ringier Axel Springer  
Polska Sp. z o.o.

GRAFIK Joanna Piasek

DRUK Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.

ZDJĘCIA Fotolia, archiwum prywatne, 
Ewa Żylińska (1), Anna Dziewulska Photography (1)

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!

krzyżówka / JOLKA

• studiował ją lekarz • dba o porządek w szpitalu • drobna interwencja chirurgiczna • Czarnomorska na Ukrainie, Katańska we Włoszech  
• służy do łączenia komputera z Internetem • ogólne uznanie, aprobata • leczniczy gatunek macierzanki, także przyprawa • przemyślany 
sposób działania • grypa lub ospa • jeden z makroelementów (Mg) • lewa lub prawa w sercu • odchudzająca lub odmładzająca • Warszawa 
dla Polski • łechce nasze nozdrza • zapowiada ją katastrofista • katastrofa, trzęsienie ziemi, pasmo nieszczęść • cel dla łucznika • opuszczany 
przez dróżnika • połączenie gałązek nerwów rdzeniowych • płynny składnik krwi • czasem pozostaje z dzielenia • na ścianie u fryzjera • szpital 
polowy dla żołnierzy (przestarzale) • zakres, zasięg działania np. antybiotyku • dokładne oględziny lekarskie • dolegliwość przy zapaleniu 
spojówek • leczy układ nerwowy i choroby mózgu • informuje o publicznej imprezie • grupa osób wybitnych w danej dziedzinie • procentowa 
ustalana przez bank • wynajęta opiekunka do małych dzieci • chorób serca – to kardiolog • kolejne zmiany na stanowiskach pracy • staw przy 
miednicy • balowa, wieczorowa lub ślubna • miara papieru toaletowego

ul. Domaniewska 52  

02-672 Warszawa
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 felieton / Martyna Rozesłaniec

Bycie eko i fit, kupowanie żywności bio, przecho-
dzenie na dietę wege – to jest teraz modne. I dobrze. 
Dzięki temu, że sortujemy odpadki oraz oszczędza-
my wodę i prąd, chronimy środowisko, w którym 
wszyscy żyjemy. Zwracając uwagą na to, co jemy 
i czy wystarczająco dużo się ruszamy, dbamy o swo-
je zdrowie. Nawet jeśli jedyna motywacja do tego 
typu działań to chęć „bycia na czasie”, jest nadzie-
ja, że pewne nawyki zostaną już z nami na zawsze. 
Równie ważne jest, aby wśród Polaków oraz wszyst-
kich mieszkańców naszej planety wzrastała świa-
domość ekologiczna. 

Globalne ocieplenie, dziura ozonowa – to nie wymy-
sły naukowców. To, że świat tonie w śmieciach, tak-
że. Ostatnio zaczęłam kontrolować, ile plastiku wyrzu-
cam tygodniowo. Przeraziłam się. A moje gospodarstwo 
domowe składa się raptem z dwóch osób. W jakim 
środowisku przyjdzie żyć naszym dziecim i wnukom, 
jeśli nie weźmiemy się do roboty? Strach pomyśleć. 
Nic dziwnego, że temat bycia eko pojawia się tak czę-
sto w mediach, a rządy różnych krajów uchwalają 
konkretne zmiany legislacyjne.

Takie działania są bardzo potrzebne, jednak – nie 
ma się co łudzić – nie zmienią społeczeństwa od razu. 
Wprowadzenie nowego prawa nie oznacza też, że będzie 
ono przestrzegane. Niestety, normą w naszym kra-
ju jest to, że gdy pojawia się nowy przepis, zaczyna-
my się zastanawiać, jak go obejść. Wycofanie dar-

mowych foliówek było bardzo dobrą decyzją 
i pierwszym krokiem, by wyrobić nawyk noszenia 
ze sobą toreb wielokrotnego użytku. Rzeczywiście 
w wielu sklepach za jednorazówki trzeba zapłacić 
– i to niemało. Ale nie za te najcieńsze, w które paku-
je się warzywa i owoce. Jaki to ma sens? Wiele osób 
bierze osobną na kalafiora, do kolejnej wsadza trzy 
cebule, a po wypakowaniu sprawunków cała sterta 
foliówek ląduje w koszu. Czy wkładanie wielu pla-
stikowych woreczków z produktami do jednej mate-
riałowej torby powoduje, że jesteśmy „eko”? A może 
raczej pokazuje, że jesteśmy hipokrytami?

Podobnie jest z segregowaniem śmieci. Na tle innych 
krajów Unii Europejskiej wypadamy bardzo słabo. 
Mimo że obowiązek sortowania odpadów mam w Pol-
sce od  2013 roku, dopiero od zeszłego lata przepisy 
zostały ujednolicone i dostosowane do wymogów 
unijnych – dotąd gminy same decydowały o sposo-
bie segregowania. Zresztą do tej pory w wielu miej-
scach nie wymieniono jeszcze pojemników na śmieci, 
nie wspomniawszy już o przypadkach, w których 
podzielone odpadki wrzucane są do jednej śmieciar-
ki! To bardzo demotywujące dla ludzi, którzy napraw-
dę przykładają się do recyklingu.
 
We Włoszech, Francji czy w Austrii śmieci segreguje 
się od dawna, podział jest bardzo szczegółowy i wszy-
scy go przestrzegają. W Polsce, mimo rozpowszech-
niania proekologicznych komunikatów, brakuje jesz-
cze świadomości tych działań. Co naprawdę zyskamy, 
wprowadzając w życie konkretne zachowania i dla-
czego to takie ważne? Nie od razu musimy działać 
zgodnie z zasadami zero waste. Zacznijmy małymi 
krokami, np. od wyeliminowania foliowych torebek. 
I zmieniajmy nawyki nie tylko dlatego, że inni tak 
robią, ale ponieważ dookoła rosną góry śmieci, które 
przecież nie dematerializują się w niebycie. ◆

Sortujemy śmieci, rezygnujemy 
z toreb foliowych w sklepach, 

angażujemy się w akcje ochrony 
przyrody... Zmieniamy styl życia,  
czy po prostu chcemy być trendy?

EKOLOGIA 
NA POKAZ?
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