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Co pomaga łagodzić ból

Jak sobie z nią radzić?

GENIALNY FILTR
na objawy przeziębienia i grypy

Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D, Fervex Junior (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego Skład saszetki: Fervex, Fervex D, Fervex o smaku malinowym: paracetamol
500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg oraz subst. pomoc. m.in. sacharoza (Fervex, Fervex o smaku malinowym); mannitol i aspartam (Fervex D); Fervex Junior: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg oraz subst.
pomoc. m.in. mannitol 2,26 g, potas 6,96 mg, żółcień pomarańczowa Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat
(Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D); u dzieci powyżej 6 lat (Fervex Junior); Fervex D może być stosowany przez chorych na cukrzycę Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynne lub którąkolwiek subst. pomoc.; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra
z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu; dzieci poniżej 15 lat (Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D); dzieci poniżej 6 lat (Fervex Junior); nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy
(Fervex, Fervex o smaku malinowym), fenyloketonuria (Fervex D) Podmiot odpowiedzialny:Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o., tel. 22 579 66 66
FERPM/20/2018 data oprac. sierpień 2018

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

/
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ato i wakacje mają to do siebie, że zbyt szybko się kończą. A później nieubłaganie przychodzi zmienna jesienna aura. Jeśli sprzyja, upajamy się kolorowymi liśćmi i promieniami
w koronach drzew. Gorzej, gdy dni witają nas deszczem i chłodem. Wpadamy wówczas w melancholię i niechęć do działania. Niesłusznie.
Wystarczy wziąć parasol i pójść na spacer,
aby podziwiać świat zasnuty tajemniczą mgłą,
lub odwiedzić zaprzyjaźnioną sąsiadkę. Możemy
też zaszyć się w domowych pieleszach i popijając
aromatyczną herbatę, zagłębić się w lekturze „Sezonu na Zdrowie”.
Zamieszczamy w nim w y wiad z ekspertem
na temat reumatyzmu, gdyż właśnie jesienią bóle
kości i stawów dokuczają nam bardziej. Podpowiadamy też, co robić, by zminimalizować ryzyko zachorowania na boreliozę oraz jak chronić
dziecko przed zapaleniem ucha. Ponadto inspirujemy do wyjazdu w góry, bo przecież teraz są najpiękniejsze. Zachęcamy również, aby korzystać
ze skarbów, jakich o tej porze roku pełne są pola,
lasy i sady. To zadziwiające, ile dobrego mogą przynieść antonówka i spółka!
Redaktor Naczelna
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Uwikłani

w sieci
~

W bezpiecznej dawce jest dla nas zbawienny: pozwala
przekraczać granice, zdobywać niezbędne informacje,
poszerzać wiedzę. W nadmiarze może zrujnować życie
i zdrowie. Uzależnienie od internetu to nałóg, jak każdy inny.
/ tekst Barbara Acher-Chanda

temat numeru

M

niej więcej dwie godziny – tyle statystyczny Polak przebywa dziennie w internecie*. Najczęściej wchodzimy do sieci
przez komputery osobiste i laptopy,
ale niewiele rzadziej logujemy się przez
urządzenia mobilne. To zresztą bardzo wygodne. Od lat
60. XX wieku, gdzie sięgają korzenie internetu, niemal
każdy aspekt życia doczekał się cyfryzacji. W ten sposób
nie tylko zyskujesz informacje czy załatwiasz sprawy
urzędowe, ale też możesz np. robić zakupy, nie wychodząc z domu albo kontaktować się ze znajomymi mieszkającymi na drugim końcu świata. Ale niestety, internet
ma też swoją ciemną stronę.

Co za dużo, to niezdrowo

Jeśli ciągle logujesz się do Facebooka lub w każdej wolnej chwili przeglądasz portale czy blogi, narażasz się

na groźne konsekwencje „informacyjnego przedawkowania”. Gigabajty informacji, którymi jesteś w ten sposób bombardowana, to wyzwanie dla możliwości adaptacyjnych twojego mózgu. Takie przeładowanie może
przejawiać się szerokim spektrum objawów, od zmian
w zachowaniu, utraty samokontroli, po kłopoty w pracy,
w szkole, izolację społeczną, problemy rodzinne.
Jak wykazały liczne badania, od surfowania w sieci można się nawet uzależnić. Nic dziwnego, każda nowa wiadomość, kolejny post na Facebooku czy wyskakujący
emotikon w SMS-ie powoduje uwolnienie małej porcji
dopaminy, jednego z hormonów szczęścia. W dodatku
przyzwyczajenie do ciągłego strumienia informacji sprawia, że sytuacje bez niego postrzegane są jako nuda.
Z czasem więc życie „off line” traci smak.

Przekleństwo ułudy

Byłoby cudownie, gdyby choć połowa tego, co oglądasz
na profilach społecznościowych, była prawdą. Piękne ciała, roześmiane i zrelaksowane pary, gustownie urządzone wnętrza i apetyczne posiłki. Nad najbardziej lubianymi użytkownikami Facebooka czy Instagrama zawsze
świeci słońce. Takie wyidealizowane obrazki mają jednak często wyłącznie „aspiracyjny” charakter – pokazują nas takimi, jakimi chcemy być widziani, a nie jakimi
jesteśmy w rzeczywistości. Nawet jeśli masz tego świadomość, trudno w takiej sytuacji uciec od przekonania,
że masz gorsze życie niż twoi znajomi. Obserwując
sukcesy innych, kiedy zmęczona wracasz w zatłoczonym
autobu sie do domu, z acz y na sz się z a st a naw iać ,
czy coś z tobą jest nie tak. Nie bez powodu naukowcy,
w tym zespół z Uniwersytetu Pittsburskiego ostrzegają
przed zwiększonym ryzykiem wystąpienia depresji wśród
użytkowników mediów społecznościowych.

Anonimowi brutale

Z niemal 5 miliardów stron dostępnych obecnie w sieci
wiele ma nieletnich odbiorców. Dla dzieci i nastolatków,→

Skutki cyberuzależnienia
Osoby spędzające wiele czasu przed komputerem
odczuwają rozmaite dolegliwości fizyczne
– pogorszenie wzroku, bóle głowy i pleców.
Zmniejszenie aktywności ruchowej często
powoduje tycie, podatność na infekcje, zaburzenia
snu i problemy z koncentracją. To szczególnie
niebezpieczne w przypadku dzieci – grozi wadami
postawy czy zaburzeniami emocjonalnymi.

4
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Plaga XXI wieku
Z internetem jest tak,
jak z każdym innym
uzależnieniem, alkoholizmem
czy narkomanią. Problem
pojawia się w momencie,
gdy czas spędzany przed
ekranem monitora wpływa
negatywnie na prawdziwe
życie. Wielogodzinne
przesiadywanie „w sieci” staje
się ważniejsze niż sprawy
zawodowe, rodzinne, szkolne,
czy towarzyskie. Bywa,
że prowadzi do ograniczania
czasu na odżywianie i sen.
Najczęściej ofiarą tego nałogu
padają osoby z problemami
emocjonalnymi, zamknięte
w sobie, mające trudności
w kontaktach z otoczeniem
i szukające ucieczki
od rzeczywistości.

którzy często mają obniżoną samoocenę, internet jest
miejscem, w którym oprócz rozrywki szukają ucieczki
od codziennych problemów. Niestety, skacząc nawet
po niewinnych i bezpiecznych stronach, mogą dotrzeć
do treści dla nich szkodliwych lub wręcz niebezpiecznych. Takie rajdy w nieznane mogą mieć przykre konsekwencje. Zdaniem japońskich naukowców, którzy przyglądali się wpływowi korzystania z internetu na 10-,
12-latków, nieograniczony dostęp ma bezpośrednie przełożenie na spadek samopoczucia, a także wzrost gniewu
i agresji, również w zakresie komunikacji internetowej.
Ponieważ wirtualny świat oferuje poczucie bezkarności
w związku z anonimowością, obecni w sieci oprawcy, często młodociani, nie czują moralnych konsekwencji swoich czynów. Stąd rosnąca skala cyberprzemocy. Z opublikowanych w tym roku wyników badań Najwyższej
Izby Kontroli wynika, że z przemocą za pośrednictwem
internetu zetknęło się już się prawie 40 proc. uczniów,
bl isko 30 proc. rod ziców i 45 proc. naucz yciel i.
Przed kontaktem dzieci z niechcianymi treściami poma-

*CBOS 2017, Gemius/PBI luty 2018

gają ochronić programy do kontroli rodzicielskiej. Pozwalają filtrować dostępną tematykę i czas przebywania w wirtualnym świecie, śledzą aktywność online. Ale rozwiązania techniczne nie rozwiążą problemu w 100 proc.
Dziecko może przecież korzystać z internetu u kolegi
czy nawet w szkole, wchodząc do niego przez telefon innego ucznia. Dlatego podstawowym rozwiązaniem jest ustalenie zasad korzystania z sieci i wyjaśnienie, z jakimi
konsekwencjami powinno się liczyć, łamiąc je.

dawaj dobry przykład

Ucząc dziecko mądrego korzystania z elektronicznych
mediów, ważne są wzorce. Rodzic nie będzie przekonujący, jeśli sam ma trudności z funkcjonowaniem poza światem online. Dlatego wspólnie ustalcie reguły korzystania
z elektroniki. Dobrze wam zrobi, jeśli co najmniej jednego dnia w tygodniu skupicie się w 100 proc. na realu:
wyłączcie dostęp do internetu w telefonie, schowajcie
tablety. Skoncentrujcie się na byciu razem i czerpaniu
radości z rzeczy, które możecie robić tu i teraz. ◆
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nasz ekspert
Jakub Kuś
psycholog, Uniwersyt SWPS, zajmuje się badaniami nad wpływem nowych technologii
na funkcjonowanie człowieka i relacje międzyludzkie

Jak spędzanie czasu w sieci, w tym przesiadywanie
na portalach społecznościowych, wpływa na ludzką
psychikę?
Trudno to jednoznacznie określić, jednak wielu badaczy internetu ostrzega, że nadmierne, bezrefleksyjne
korzystanie z nowych technologii może doprowadzić
do pojawiania się tzw. „cyfrowej demencji”. Pojęcie
to oznacza liczne problemy z pamięcią, koncentracją
czy siłą woli. Dlatego też tak ważne jest, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci odpowiedniego i odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.
Odpowiedniego, czyli jakiego? Chodzi o czas spędzany przed ekranem?
Ilość czasu jest drugorzędna wtedy, kiedy wiemy,
jak mądrze korzystać z sieci. To podstawa zdrowej obecności w wirtualnej rzeczywistości. Komunikacja internetowa niesie ze sobą pewne zagrożenia – przede wszystkim niebezpieczeństwo pewnego „uwstecznienia”
językowego. W sieci nagminnie korzystamy ze skrótów,
akronimów – to może zaś doprowadzić, szczególnie
młodych użytkowników, do tzw. „regresu leksykalnego”, czyli sytuacji, w której nauczeni komunikacji online nie będą w stanie sformułować dłuższej, złożonej
wypowiedzi.
Co jeszcze może mnie zaniepokoić?
Zbyt długie korzystanie z technologii oraz kompulsywne sprawdzanie np. powiadomień na telefonie. Jeżeli
jesteśmy na takiej „cyfrowej smyczy”, doświadczymy
szeregu negatywnych emocji. Rzeczywistość wirtualna
rządzi się swoimi prawami i nie możemy zapominać
o świecie realnym. Jeżeli sprawdzam telefon od razu
po wstaniu oraz tuż przed pójściem spać, z całą pewnością jest to oznaka, że warto zastanowić się nad ograniczeniem korzystania z niego.
To może być trudne wyzwanie w przypadku nastolatków, których życie towarzyskie toczy się przede wszystkim w sieci... Co wtedy?
Nie ma innego rozwiązania niż dobra, rzetelna edukacja już od najmłodszych lat. Nie możemy pozwolić
na to, aby młodzi ludzie „wpadali” do internetu bez żadnego przygotowania, bo konsekwencje tego mogą być
niekiedy dramatyczne.

Z uzależnieniem od sieci można próbować radzić sobie
samemu. Kiedy niezbędna staje się pomoc specjalisty?
Na pewno sygnałem alarmowym powinno być to, że dana
osoba nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania
bez internetu, a przede wszystkim to, że nie umie sobie
bez niego poradzić. Wtedy niewątpliwie warto udać się
po fachową pomoc. Uzależnienie od mediów elektronicznych jest uzależnieniem jak każde inne i opiera się o podobne mechanizmy.
Komu najbardziej grozi zamykanie się w wirtualnym
świecie? Predysponują do tego jakieś określone cechy?
Internet dla wielu osób może być przestrzenią realizacji
ich potrzeb i pragnień, których nie mogą lub nie umieją
zrealizować poza nim. Możliwości są praktycznie nieskończone. To zaś może faktycznie wywoływać u pewnych osób jeszcze silniejszą podatność na uzależnienie.
Jak zapobiec takim problemom?
Zaczynając od podstaw. Na pewno wykluczone jest,
aby dawać np. tablet dziecku rocznemu czy dwuletniemu.
Najbezpieczniejszy wiek to około 6-7 lat. Bardzo ważne
jest też to, aby od samego początku tłumaczyć dziecku
świat nowych technologii i kształtować dobre nawyki,
takie jak np. robienie regularnych przerw od komputera
oraz dbałość o równoczesny wysiłek fizyczny.
Ale pamiętajmy, że te zasady dotyczą też dorosłych.
Bo internet jest dla nas, a nie odwrotnie. Jest to tylko
narzędzie, które może dać nam bardzo wiele korzyści,
ale może także zaszkodzić. Korzystajmy z niego mądrze,
refleksyjnie i odpowiedzialnie. Jeżeli możemy, wyłączmy
internet w telefonie tak, aby nie odrywał nas co chwilę od innych obowiązków. Zachowując takie zdrowe podejście, utrzymamy higienę umysłową.
Wspomniał pan o korzyściach, ale rzadko się
je podkreśla...
Internet ma bardzo wiele dobrych aspektów. Przede wszystkim pozwala kontaktować się bez ograniczeń z innymi
ludźmi, oddalonymi niekiedy o dziesiątki tysięcy kilometrów. Dla starszych użytkowników może być też korzyścią wynikającą z treningu poznawczego – aby sprawnie
opanować nowe technologie, muszą poznać obszar, który wcześniej był im obcy. To zaś przyczynia się do poprawy
chociażby zdolności koncentracji. ◆
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Blondynk a
z ch a r a kt er em

~

Olgę Borys znamy przede wszystkim z ról komediowych, zarówno tych
filmowych, jak i teatralnych. W programie „Twoja twarz brzmi znajomo”
udowodniła, że świetnie śpiewa i uwielbia dobrze się bawić. Czy pogodna
natura pozwala jej zachować w życiu równowagę? Zdradziła nam,
co jeszcze jest dla niej ważne. / Rozmawia Dorota Gepert

~

Dzielimy
się z mężem
domowymi
obowiązkami.
A pracę
w kuchni
lubimy oboje.
Teraz jeszcze
chętnie dołącza
do nas córka.

~
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Niedawno wróciła pani z Juraty. Czy dużą wagę przykłada pani do odpoczynku, relaksu?
Wakacje są ważne, pozwalają zdystansować się, spojrzeć
na wszystkie bieżące sprawy inaczej. Jednak dla mnie
wystarczy wyjazd na tydzień. Szybko się nudzę. Wolę
więc krótkie urlopy, ale częściej. Wypad na Hel wspominam bardzo dobrze. Przede wszystkim spędziłam
go z moimi bliskimi, mężem i córką. Codziennie spacerowaliśmy po plaży i pięknym sosnowym lesie. A Bałtyk jest przepiękny.

codziennego dnia. Wieczorem już nie oglądam telewizji, odstawiam elektroniczne gadżety. To też pomaga się
wyciszyć. Przyznaję, nie przepadam za wstawaniem
o świcie, jak wszystkie „sowy”. Gdy tylko mogę pozwalam sobie na drzemki w ciągu dnia. Wystarczy pół godziny, by się zregenerować. I nawet nie muszę mieć miękkiej kanapy. Jestem jak nomada, potrafię zasnąć chyba
nawet na kamieniu. Gdy podróżujemy ze spektaklami,
często śpię w busie i uważam, że mam tam wręcz komfortowe warunki.

Czy w dzieciństwie też spędzała pani wakacje nad
morzem?
Właśnie to był trochę sentymentalny wyjazd! 30 lat temu
byłam w Juracie z rodzicami na turnusie leczniczym
w domu wczasowym „Jantar”. Odnalazłam go, powspominałam. Byłam wątłym dzieckiem, klimat morski miał
mnie wzmocnić. Chyba się udało, bo nic mi na szczęście
nie dolega.

Ale chyba nie tak doskonałe jak w SPA...
Właśnie w SPA wybieram nie tylko, oczywiste, relaksujące zabiegi. Jestem wielką zwolenniczką masażu tajskiego, a jak wiadomo, nie zawsze jest on superprzyjemny,
to nie mizianie olejkiem. Ale po takiej sesji czuję się,
jakby mnie ktoś rozkręcił i skręcił na nowo. Bez względu na to, jak dużo pracuję i jak bardzo jestem zmęczona, staram się raz w miesiącu być na masażu.

A jak odpoczywa pani w Warszawie?
Powiem krótko: kocham spać i SPA. Nikt mnie nie przekona, że jest lepszy relaks niż sen. To wcale nie znaczy,
że jestem w łóżku o 21. Przeciwnie, kładę się późno,
ale zawsze przygotowuję się do snu. Czytam, by przenieść się w inny świat, uwolnić myśli od problemów

A ukochane zwierzęta dostarczają wielu chwil radości
na co dzień?
O tak! Nie wyobrażam sobie bez nich życia. Kiedyś budził
mnie rano kanarek, teraz śpiewa już coraz mniej. Mnóstwo czułości dostaje od moich psów – to psy rasy
chihuahua – maleńkie, niezwykle przyjacielskie i mało→
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ku szybko. Moja koleżanka, z którą często gram w spektaklach, Ewa Kuklińska, często mi powtarza: „Pamiętaj, organizm się zużywa. Im mocniej go eksploatujesz,
tym szybciej”. Dlatego jestem przekonana, że na wyczyny mogą pozwolić sobie sportsmenki. My po prostu
postawmy na to, co lubimy, co nam służy. Nic na siłę.
Dla mnie najlepsza jest joga, którą praktykuję od lat.
Lubię też spacery, takie w szybszym tępie. Chodzę
po parku z kijami, a przy gorszej pogodzie wybieram
bieżnię w siłowni.

wymagające. Za to same dają bardzo dużo miłości.
Wyczuwają nastroje wszystkich domowników. Pierwszy
z nich był prezentem dla mojej córki Miry. Uważam,
że opieka nad zwierzęciem to niezwykle cenne doświadczenie dla dziecka.
Czy pani też wychowywała się ze zwierzętami?
Moja babcia mieszkała na wsi, więc znałam każde żywe
stworzenie w gospodarstwie – kaczki, króliki, psy i koty.
Rodzice, za co jestem im bardzo wdzięczna, też pozwalali mi hodować chomiki, świnki morskie, mewki chińskie. W moim dorosłym życiu pojawiły się psy. Wspieram inicjatywy i akcje charytatywne, które mają na celu
pomoc zwierzętom.

Można pomyśleć – łatwo pani tak mówić. Ma pani
doskonałą sylwetkę i chyba nigdy nie miała problemów z wagą.
Moja sylwetka nie zmienia się od lat, ale pracuję nad tym.
Tak, jak mówiłam nie jestem zwolenniczką ciężkich
treningów. Spokojnie, ale regularnie – to moja zasada.
Ważę się codziennie. Gdy cyferki się nie zgadzają, zaczynam działać.

A jak jest z aktywnością fizyczną? Czy też zachęcali
panią do niej rodzice?
Nie musieli! Energia mnie rozpierała. Latem uwielbiałam rower, zimą narty. Nie mogłam się tylko przekonać
do łyżew, a paradoksalnie jako dorosła kobieta wygrałam program „Gwiazdy tańczą na lodzie”.
To były inne czasy, nie siedzieliśmy w domu przed tabletem. Była grana guma, dwa ognie, trudno nas było zgarnąć z podwórka do domu. Teraz jest odwrotnie. Na szczęście gen sportu udało mi się zaszczepić córce. Mira
ma 12 lat i bardzo lubi wf. Chodzi też na zajęcia z gimnastyki artystycznej, przekonała mnie do rolek. Całą
rodziną jeździmy na wycieczki rowerowe.

Urodziła się 1 stycznia 1974 w Gubinie.
Jest absolwentką PWSFTViT w Łodzi.
Popularność przyniósł jej sitcom
„Lokatorzy”, w którym była Zuzią
Śnieżanką. Grała też w serialach „Klan”,
„Na Wspólnej” „Magda M”. Przez lata
występowała na deskach teatrów w całej
Polsce i brała udział w programach
rozrywkowych – ostatnio w „Twoja
twarz brzmi znajomo” (10. edycja
rusza od września w Polsacie).
Jej mężem jest aktor Wojciech
Majchrzak, są małżeństwem od 21 lat.
Mają 12-letnią córkę Mirę.

W jaki sposób?
Przede wszystkim modyfikuję dietę. Wydaje mi się,
że odżywiam się zdrowo, ale czasami też trochę nagrzeszę. Przede wszystkim unikam soli. Powoduje gromadzenie wody. Z ciastami czy cukierkami nie mam problemu, właściwie słodki smak mógłby dla mnie nie
istnieć. Jeżeli już piekę ciasto, na prośbę Miry najczęściej, stosuje ksylitol. Stawiam też na mądre wybory:
dobry chleb z małej piekarni, kilka plasterków wędliny
bez konserwantów, świeże warzywa od znajomego sprzedawcy. A podstawa to domowe posiłki, mniej jedzenia
„na mieście”.

Rzeczywiście, nie nudzicie się! A jest jakaś aktywność,
którą szczególnie pani poleca kobietom?
Polecam zdrowy rozsądek. Denerwują mnie te wszystkie trenerki wyskakujące z telewizora i gazet: wstań
z kanapy, do roboty, zmień swoją sylwetkę! Ruch jest
wspaniały, ale musi być dopasowany indywidualnie.
Nie wierzę, że można wstać z kanapy i zacząć ostro trenować, np. crossfit, bez uszczerbku na zdrowiu. Nasze
predyspozycje są różne. Uważam, że przed treningami
wysiłkowymi potrzebna jest wizyta u lekarza, kontrola
mądrego trenera.

Bardzo dobra metoda, ale wymaga sporo czasu.
Niekoniecznie. Przecież nie gotuję wszystkiego sama,
mam męża (śmiech). Tak samo jest z zakupami. Dzielimy się wszystkimi domowymi obowiązkami. A pracę
w kuchni lubimy oboje. Teraz jeszcze chętnie dołącza
do nas Mira. Zdrowe gotowa nie nie jest tr ud ne.
Jemy dużo warzyw, często duszonych, jak francuskie
ratatouille.

Jest pani ostrożna.
Niestety, znam kobiety, dla których takie wyzwania skończyły się bardzo źle. Wszystkie jesteśmy pod presją dobrego wyglądu, chcemy być
szczupłe. Ale szczególnie łatwo wpaść w tę
pułapkę, gdy coś złego dzieje się w naszym
życiu. Odchudzamy się często dla faceta
i przez faceta, by coś udowodnić. I to w dodat-

Jakimi daniami zaskakuje panią mąż?
Gotuje doskonały rosół, często z dodatkiem perliczki albo kaczki. Wojtek lubi też bardzo zdrową kuchnię pięciu przemian. Na święta według
tej receptury przygotowuje żurek. A prawie
codziennie serwuje mi rano kawę pięciu przemian. Och, jak przyjemnie tak zacząć dzień!

~

Nie ma lepszego relaksu niż sen. Gdy tylko mogę, pozwalam sobie
na drzemki w ciągu dnia. Wystarczy pół godziny, by się zregenerować.

10
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Na pewno! A jaki jest pani ulubiony napój oprócz kawy
pięciu przemian?
Zawsze woda. Staram się jej pić dużo, stoi u nas na stole zawsze. Unikam jednak tej w plastikowych butelkach.
Piję kranówkę po przegotowaniu, jak Dalajlama lub
po przefiltrowaniu przez filtr węglowy.
O jakich badaniach nigdy pani nie zapomina?
Hormony! Kobiety w pewnym wieku muszą o nich pamiętać. Jak żartuje moja koleżanka: zapomnisz o nich i któregoś dnia nie obudzisz się sobą (śmiech). Regularnie
robię też badania krwi.

11

Optymistka, miłośniczka zwierząt, zdrowa dieta, kocha
ruch... Ideał!
Nie ma ideałów. Przyznaję, jestem trochę uzależniona
od gier komputerowych. Często pochłaniają mnie na długie godziny. Uwielbiam przygodowe i zręcznościowe,
podobnie jak mąż. Ale jestem dorosła i wiem, kiedy powiedzieć stop. Dzieciaki sobie z tym nie radzą. Dlatego to takie
ważne, by stawiać im granice. Moja córka może grać tylko w weekendy i respektuje to. Uzależnienie od elektroniki
to coraz powszechniejszy problem, sami możemy ustrzec
przed tym nasze dzieci. Gry nie są złe, ale gdy zaczyna się
z nimi przesadzać, jest problem. ◆
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boReliozę

To częsta i groźna choroba odkleszczowa. Zwalcza się ją antybiotykami,
które przyjmuje się przez kilka tygodni albo kilka miesięcy w zależności
od tego, jaką metodę zastosuje lekarz. / rozmawia Agata Kucucha
Przychodzę z lasu, ale oprócz grzybów przynoszę wczepionego w skórę kleszcza. Powinnam się bać?
Kleszcz przenosi ponad 20 różnych chorób, najczęstszą
jest borelioza zwana też chorobą z Lyme. Jeśli wracając
np. ze spaceru, zauważymy szybko kleszcza i go od razu usuniemy, nie ma powodu do niepokoju. Kleszcz musi przebić
się przez skórę do naczynia krwionośnego – niektórzy naukowcy uważają, że zajmuje mu to 6-8 godzin, inni – że 24 godziny. Faktem jest, że po tym czasie opija się krwią, którą żywi
się tak łapczywie, że przy okazji wypluwa nam swoją wydzielinę zawierającą różne drobnoustroje: bakterie – najczęściej
te wywołujące boreliozę, wirusy, grzyby i pierwotniaki.
Jakie symptomy mogą świadczyć o boreliozie? Bo wiele
osób dowiaduje się o niej przypadkiem, kiedy jest już
w fazie przewlekłej...
Jedynym objawem charakterystycznym w boreliozie jest
tzw. rumień wędrujący, który zwykle ujawnia się po 1-3 tygodniach od momentu ukąszenia. Jednak nie występuje
on u każdego zakażonego. Bakterie boreliozy atakują różne
tkanki i narządy, najcześciej układ nerwowy, stawy, serce
i skórę. Symptomy te są często wielonarządowe i zmienne
w czasie. W dodatku bywają łudząco podobne do wielu innych
chorób, stąd m.in. trudno rozpoznać przewlekłą boreliozę.
A jak wpływa to na samopoczucie chorego?
Chorzy często skarżą się na chroniczne zmęczenie, bóle mięśni, stawów i karku. Występują też nadwrażliwość na alkohol, zaburzenia wzroku, szumy uszne, wypadanie włosów,
spadek masy ciała, „skoki” ciśnienia. Nie są to z reguły bóle
stałe, lecz o różnej intensywności, np. 1-2 dni silny ból, a potem
następuje względna poprawa. Z czasem dolegliwości stają się
wędrujące – np. przez kilka dni bolą stawy kolanowe, później
skokowe, a po upływie kolejnych – dokuczają stawy rąk. Temperatura zazwyczaj jest prawidłowa lub – co odróżnia boreliozę od wielu chorób zakaźnych – może być obniżona. Rzadko zdarza się długotrwały stan podgorączkowy.
Jak zatem potwierdza się tę chorobę?
Nie ma w 100 proc. wiarygodnego testu diagnostycznego.
Na świecie od dawna toczy się spór, jak rozpoznawać i jak
leczyć boreliozę. Standardowo wykonuje się testy serologiczne z krwi o nazwie Elisa i Western-Blot, ale według naukowców skupionych w towarzystwie naukowym ILADS bywają
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one zawodne nawet w 50 procentach. Zalecają stosowanie
innych, takich jak LTTborelioza czy Elispot borelioza. Z kolei
przeciwnicy tej metody uważają, że te badania nie są wiarygodne, bo nie mają standaryzacji.
Sposoby leczenia też są różne?
Naukowcy skupieni wokół standardowej metody IDSA uważają, że jak się już rozpozna boreliozę, wystarczy choremu
przez 2-4 tygodnie podawać antybiotyk. Jeśli nie ma poprawy, utrzymujące się dolegliwości uznawane są za tzw. zespół
poboreliozowy. Traktowany jest on nie jako przewlekle zakażenie, ale jako proces o podłożu autoagresywnym. Według
towarzystwa naukowego ILADS borelioza jest poważnym,
przewlekłym zakażeniem, jak np. gruźlica, i wymaga
kilkumiesięcznej, a nawet kilkuletniej terapii kilkoma
antybiotykami.
Niestety, wciąż nie ma szczepionki na boreliozę.
A czy można jej jakoś zapobiegać?
Według badań Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
właściwie cała Polska jest rejonem endemicznym dla boreliozy. Kleszcze występują praktycznie wszędzie: w lasach, parkach miejskich, ogrodach. Pajęczak ten w postaci dojrzałej
ma kilka milimetrów, jednakże w larwalnej czy nimfy
ma wielkość główki od szpilki – każda jego forma przenosi
boreliozę i inne choroby odkleszczowe zwane koinfekcjami.
Ważne, aby po przyjściu ze spaceru dokładnie się oglądać
i najszybciej wyciągnąć kleszcza. Są specjalne, dostępne
np. w aptekach urządzenia do tego celu. Jest to możliwe w sytuacji, gdy ukąsi nas dojrzały kleszcz. W przypadku larwy
czy nimfy jest to często niewykonalne. Warto też stosować
środki odstraszające, czyli repelenty. ◆

nasz ekspert
Piotr Kurkiewicz
internista, chorujący na boreliozę
www.kleszcz-choroby.pl
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kład pokarmowy, nazywany trawiennym,
to zespół ściśle współdziałających ze sobą narządów. Odpowiada jednocześnie za pobranie
pokarmu, odżywienie organizmu, trawienie
i usuwanie resztek pokarmowych. Niestety, narażony jest na wiele schorzeń. Co powinno cię zaniepokoić?

Jama ustna

Utrzymujący się przykry zapach z ust to niekoniecznie efekt
niewłaściwej higieny jamy ustnej. Może być również związany
z niewłaściwą dietą, zaburzeniami przemiany materii czy zmianami w przewodzie pokarmowym.

Przełyk

Zgaga, odbijanie się, pieczenie nad mostkiem, chrypka, ból
gardła lub kaszel, którym nie towarzyszy przeziębienie, trudności w przełykaniu, nawracające wymioty warto zawsze skonsultować z lekarzem. Szczególnie jeśli towarzyszą im utrata
masy ciała lub krwawienia z przełyku.

Żołądek i dwunastnica

Piekący ból w nadbrzuszu nasilający się na czczo, zwłaszcza
w nocy lub nad ranem, uczucie rozpierania, przejedzenia nawet
po niewielkim posiłku oraz utrata apetytu to sygnały, które
mogą świadczyć o niedomaganiu tych narządów.

Woreczek żółciowy

Od kondycji układu
pokarmowego zależy
zdrowie całego
organizmu. To wiele
ważnych narządów
odpowiedzialnych
za wchłanianie
składników odżywczych,
przemianę materii
i wydalanie zbędnych
substancji. Jakie sygnały
mogą świadczyć,
że coś w nim szwankuje?
/ tekst Barbara Acher-Chanda
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Promieniujący do prawej łopatki i kręgosłupa ból w prawym
podżebrzu, nasilający się po zjedzeniu zbyt tłustych posiłków
nie bierze się z przypadku. To zwykle efekt niestrawności, choć
w ten sposób manifestują się również problemy z pęcherzykiem
żółciowym. Dolegliwościom towarzyszą wówczas odbijania,
niesmak w ustach, mdłości i wymioty.

Trzustka

Ból w środkowej części brzucha promieniujący na boki lub plecy, nasilający się po posiłku może wskazywać na choroby trzustki. Tym bardziej, jeśli towarzyszą mu wymioty, które nie przynoszą ulgi.

Jelito

Tajemnicze bulgotania, utrzymujący się przez dłuższy czas
nadmiar gazów jelitowych objawiający się uciążliwymi wzdęciami,

~

Jak w zegarku
Norma wypróżniania jest dość szeroka: zdrowy
człowiek odwiedza toaletę nie częściej niż trzy razy
dziennie, ale nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu.
To, jak często i o jakiej porze, jest indywidualną
sprawą. Sygnałem alarmowym jest utrzymująca się
co najmniej tydzień nagła zmiana – w rytmie pracy
układu pokarmowego lub zmiana wyglądu czy zapachu
stolca niezwiązana ze stosowaną dietą.

→
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nawracające bóle w środkowej i dolnej części brzucha – tak daje
znać o sobie niezadowolone jelito. Inne symptomy, które zwykle związane są z jego niedomaganiem, to zmiana charakteru
wypróżnień lub czarne stolce. Jeśli obawiasz się, że to krew, zrób
test na krew utajoną. Można kupić w aptece i samodzielnie zrobić w domu albo poddać analizie w laboratorium stężenie kalprotektyny w kale.

Odbytnica

Niewielka ilość świeżej krwi w stolcu od czasu do czasu wbrew
pozorom nie powinna wzbudzić obaw. Najprawdopodobniej
to hemoroidy, które mogą dokuczać ci, kiedy cierpisz na przewlekłe zaparcia, jesz zbyt mało błonnika lub prowadzisz siedzący tryb życia. Z tym niegroźnym schorzeniem wiąże się
też swędzenie i pieczenie odbytu oraz uczucie niecałkowitego
wypróżnienia. Jeśli niepokoją cię te objawy lub w kale widać
ciemnowiśniowe skrzepy krwi albo ma on niemal czarny
kolor, jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem.

~

Jeśli stolec pływa
na powierzchni i nie chce
opuścić sedesu, to efekt
nagromadzonych w nim
gazów. Nie chcesz zostawiać
po sobie wstydliwych śladów?
Ogranicz w diecie ilość
kapusty i strączków.

~

Wuce sprawy

Żyjemy w kulturze, kiedy „kupa” to tabu. Do toalety biegniemy ze wstydem, załatwiamy się po cichu i nawet nie przyjdzie
nam do głowy, żeby zajrzeć w czeluści sedesu. A szkoda, bo jego
zawartość to źródło cennych informacji.
W około 75 procentach stolec składa się z wody. To, ile jest jej
dokładnie, zależy od czasu, jaki spędził w jelitach. Reszta
to martwe bakterie, białka, niestrawione resztki pokarmu
w postaci błonnika i celulozy, sól i tłuszcz.
Prawidłowy stolec to znak, że żołądek, wątroba, trzustka i jelita działają właściwie, dzięki czemu pokarm został przyswojony, a niestrawione resztki usunięte. Jest gładki, długi, uformowany w walec, o konsystencji plasteliny. Wydalaniu
nie powinien towarzyszyć ból. Ma też specyficzny, choć nie
cuchnący zapach, który zawdzięcza związkom chemicznym
wytwarzanym przez bakterie.

Kiedy do gastrologa?

Przekleństwo podróżnych
Utrzymujące się przez ok. 4 dni problemy żołądkowe
(luźne wypróżnienia, mdłości, lekka gorączka, bóle brzucha)
to objawy biegunki – dolegliwości gastrycznej, której
przyczyną w większości przypadków są chorobotwórcze
bakterie. To pozornie niegroźne schorzenie w przypadku
niewłaściwego leczenia może zakończyć się źle.
A to dlatego, że przy biegunce traci się duże ilości wody.
Aby nie dopuścić do odwodnienia, chorym podaje się
elektrolity razem ze zwiększoną ilością płynów.
Nie warto spieszyć się z podaniem leków powstrzymujących
wypróżnienia, gdyż hamowanie oczyszczania organizmu
z zarazków może wydłużyć chorobę. Jak jej zapobiegać?
Ryzyko infekcji znacznie zmniejsza częste mycie rąk ciepłą
wodą z mydłem oraz dokładne mycie owoców i warzyw.

LEK PROBIOTYCZNY
REKOMENDOWANY PRZEZ
POLSKIE TOWARZYSTWO
PEDIATRYCZNE***

Dużo cieńszy niż zwykle powinien wyostrzyć twoją czujność.
Wskazuje, że coś przeszkadza się wydostać przetrawionym
resztkom na zewnątrz organizmu. Pojedyncze, zbite grudki
podobne do kasztanów też powinny zwrócić uwagę. Zwłaszcza jeśli oglądasz je przez kilka tygodni bez przerwy. Z jakiegoś powodu masy kałowe zbyt długo zalegają w jelitach. Jeśli
nie pomoże zwiększenie ilości błonnika i wypijanej wody,
koniecznie odwiedź lekarza. Z drugiej strony zbyt miękki stolec, połyskliwy, z trudem spłukujący się z muszli klozetowej
to znak, że masz problemy z wchłanianiem tłuszczu. Być może
czas na zmianę diety lub wizytę u gastrologa.
Kolor kału zależy od diety oraz zawartości produkowanej
w wątrobie żółci, która pomaga trawić tłuszcze. Ta początkowo zielonkawobrunatna substancja po przejściu przez układ
pokarmowy wybarwia się w charakterystyczny, brązowy kolor.
Dlatego zbyt jasne odchody, przypominające kolor gliny
to sygnał, którego nie można bagatelizować. Może np. oznaczać, że pojawił się problem w transporcie żółci z pęcherzyka
żółciowego do jelita cienkiego. Z kolei zbyt ciemne wyróżnienia to sygnał o krwawieniu w górnej części układu pokarmowego, najczęściej w żołądku lub dwunastnicy. Rzadziej w początkowym odcinku jelita grubego. Nie można ich lekceważyć. ◆

DZIAŁANIE HOLISTYCZNE
ZAPOBIEGA biegunce poantybiotykowej
LECZY skraca czas trwania ostrej biegunki1

PRZYWRACA RÓWNOWAGĘ

zapewnia równowagę bakterii jelitowych
i poprawia komfort życia dzieci i dorosłych

ZAWSZE RAZEM Z ANTYBIOTYKIEM
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 difficile, 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
* http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/probiotics-and-prebiotics ** Szajewska H, Canani RB, Guarino A i wsp. ESPGHAN Working Group for ProbioticsPrebiotics. Probiotics for the Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children. J
Pediatr Gastroenterol Nutr 2016;62:495-506 *** Źródło PTP 1. Burande MA. Comparison of efficacy 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
ENTMK/008/18

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

oblicza
r e u m at y z m u
Pani doktor, na początek: czym jest reumatyzm?
To pojęcie, które nie istnieje w medycznej literaturze fachowej, nie opisuje współcześnie żadnej jednostki chorobowej.
Ale powszechnie kojarzy się z cierpieniem, łamaniem w kościach,
ograniczeniem sprawności ruchowej i bólem stawów.
Są to objawy częste i wspólne dla wielu chorób, ale wynikają
z różnych przyczyn. Określenie tła dolegliwości pozwala
na skuteczne leczenie. Ważne jest ustalenie, czy dolegliwości
mają charakter zapalny, jak w reumatoidalnym zapaleniu stawów, metaboliczne – jak w przypadku zapalenia powstającego w przebiegu dny moczanowej, zwyrodnieniowe, co ma
miejsce po powtarzalnych urazach lub postępuje wraz ze starzeniem się organizmu, czy też wynika z przeciążeń zawodowych lub po prostu z otyłości. Istotną grupę chorób stanowią
też schorzenia układowe tkanki łącznej, które powstają w wyniku reakcji autoimmunizacyjnych, gdy organizm w sposób
nadmierny zwraca się przeciwko sobie. Należy do nich
na przykład toczeń rumieniowaty układowy.
Problem ten dotyka nie tylko osób starszych...
Owszem. Pierwotna choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych czy osteoporoza to dolegliwości osób starszych,
ale schorzenia autoimmunizacyjne czy przewlekłe zapalenia
stawów nie znają ograniczeń wiekowych i mogą występować
także u dzieci. Dna moczanowa to również choroba młodych
dorosłych, a ponieważ pierwsze ataki tzw. podagry występują rzadko, czasami raz na kilka miesięcy, pierwsze sygnały
mogą zostać zbagatelizowane.

Pod tą potoczną nazwą kryje
się grupa chorób, które atakują
układ ruchu. Dlaczego tak
ważne jest wczesne znalezienie
przyczyny dolegliwości
i rozpoczęcie leczenia, pytamy
dr Ewę Więsik-Szewczyk.
/ rozmawia Agata Kucucha

18

Jakie są objawy i następstwa chorób reumatycznych?
Niezależnie od tła, są to schorzenia przewlekłe, które nieleczone grożą inwalidztwem, ograniczeniem sprawności i sprawiają ból. Często jest to ból niezapalny, który wymaga leczenia objawowego i rehabilitacji. Innym ważnym symptomem
jest występowanie obrzęków stawów, co zawsze powinno być
zweryfikowane przez reumatologa. Niepokojące jest też podwyższenie parametrów zapalnych w badaniach laboratoryjnych, szczególnie stężenie białka C-reaktywnego (tzw. CRP).
To ważne, aby jak najszybciej wykryć chorobę i powstrzymać jej postępowanie?
Tak. Tym bardziej, że w przypadku przewlekłego zapalenia
stawów odpowiednio wcześnie wdrożone postępowanie farmakologiczne, w tak zwanym okienku terapeutycznym, może
zapobiec nieodwracalnemu ich uszkodzeniu. Przy dnie moczanowej łatwiej zaś obniżyć stężenie kwasu moczowego w surowicy, niż rozpuścić złogi, które odłożyły się w tkankach.
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Czy znalezienie źródła choroby jest skomplikowane?
Rozpoznawanie i różnicowanie przyczyn dolegliwości stawowych to trudna sztuka, gdyż nie ma jednego elementu,
na podstawie którego stawia się diagnozę. Konieczne jest złożenie puzzli, na które składają się objawy kliniczne, badania
laboratoryjne i obrazowe, ale też styl życia, osobowość pacjenta oraz wywiad rodzinny pod kątem obciążeń genetycznych.
Dlatego rozpoznanie przewlekłego zapalenia stawów zawsze
powinien potwierdzić doświadczony reumatolog.
Jaką pomoc niesie chorym na reumatyzm współczesna
medycyna?
Sukcesem jest na pewno szybsza diagnostyka, często nieinwazyjna. Mówimy, że przedłużeniem ręki reumatologa jest
badanie ultrasonograficzne stawów, które daje bardzo dużo
informacji, szczególnie gdy jest wykonane przez lekarza zajmującego się układem ruchu. Bardzo pomocne są też badania serologiczne z krwi. Ponadto mamy już ustalone i sprawdzone rekomendacje dotyczące stosowania leków
konwencjonalnych, jak i nowoczesnych terapii biologicznych.
Staramy się dopasować leczenie do potrzeb pacjenta.
A dieta i ruch też mają znaczenie?
Czasami są wręcz podstawową terapią, jak w przypadku choroby zwyrodnieniowej czy dny moczanowej. W przewlekłych
zapaleniach stawów, niezależnie od leczenia farmakologicznego, ruch jest niezbędny dla utrzymania sprawności. Podkreślają to eksperci na całym świecie. Wiele badań pokazuje, że osoby, które regularnie ćwiczą, są nie tylko sprawniejsze, ale też
rzadziej sięgają po leki przeciwbólowe. Aktywność ruchową,
dopasowaną do możliwości, osobowości i stylu życia pacjenta
należy wdrażać jak najwcześniej i traktować równie poważnie,
jak leczenie farmakologiczne. Można spacerować, jeździć na
rowerze, pływać… Kluczem do sukcesu jest systematyczność.
Czy chorobom reumatycznym można zapobiegać?
Nie znamy do końca ich przyczyn, więc jest to trudne.
Ale na pewno ważna jest aktywność ruchowa, o której wspomnieliśmy, odpowiednia ilość snu, zdrowa dieta. I proszę
uwierzyć, że obserwacje naukowe wskazują, że zdrowsze jest
zjedzenie ryby niż połykanie suplementów. W naszej szerokości geograficznej zalecane jest uzupełnienie witaminy D3
w okresie od października do kwietnia. Zdecydowanie negatywnym czynnikiem środowiskowym jest palenie papierosów, które nie tylko zwiększa ryzyko zachorowania na reumatoidalne zapalenie stawów, ale też może zmniejszać
skuteczność leczenia. Wiele jest więc w naszych rękach. ◆

Dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
reumatolog, immunolog kliniczny,
Carolina Medical Center, Warszawa
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Test ADAM

Cz ym
jest

a n d r o p au z a?
Przekwitanie to naturalny proces biologiczny i nie dotyka jedynie
płci pięknej. Czego spodziewać się po męskim organizmie, który przeżył
pół wieku? / tekst Karolina Zawadzka

D

o niedawna temat klimakterium poruszany
był g łów n ie w kontek ście da msk i m,
czyli menopauzy. Na szczęście coraz częściej
mówi się też o andropauzie, choć sami panowie wciąż niechętnie przyznają się do tego,
że ich ciało i psychika też zmieniają się po 50. roku życia.
Tymczasem warto, aby o przekwitaniu wiedzieli jak najwięcej, bo dzięki rozpoznaniu i leczeniu można zapobiec rozwojowi przykrych dolegliwości lub je skutecznie łagodzić.

gównie testosteronu. U obu płci temat przekwitania pojawia się w podobnym czasie, jednak ma on różny przebieg
i następstwa. Klimakterium dotyczy wszystkich pań i wiąże się z zakończeniem okresu rozrodczego. Z kolei
na symptomy andropauzy skarży się średnio około 10 proc.
pięćdziesięciolatków i połowa osiemdziesięciolatków.
U większości panów wraz z wiekiem zmniejsza się liczba
plemników, jednak nadal pozostają oni płodni.

Winne hormony

To, kiedy i czy w ogóle andropauza da o sobie znać, zależy od kilku czynników. Jednym jest styl życia. Kłopoty
z przekwitaniem ujawniają się głównie u mężczyzn z nad-

Jak menopauza u kobiet, także andropauza wiąże się
ze spadkiem poziomu hormonów płciowych – u mężczyzn
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Z męskiego punktu
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1) Czy obserwuje Pan spadek popędu płciowego?
2) Czy odczuwa Pan brak energii?
3) Czy obserwuje Pan spadek siły mięśniowej
lub obniżenie odporności na wysiłek fizyczny?
4) Czy odnotował Pan spadek zadowolenia z życia?
5) Czy obniżył się Pana wzrost?
6) Czy jest Pan smutny i/lub w złym humorze?
7) Czy wzwody członka są słabsze?
8) Czy zauważył Pan ostatnio obniżenie
aktywności ruchowej?
9) Czy chce się Panu spać po obfitym posiłku (obiedzie)?
10) Czy miał Pan ostatnio trudności w wykonywaniu
pracy zawodowej?
Już pojedyncza odpowiedź tak sugeruje wizytę u lekarza!

wagą, palących i stroniących od ruchu. Drugim są czynniki genetyczne – jeśli u ojca objawy wystąpiły wcześnie
i były mocno odczuwane, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przypadku syna będzie podobnie.
Lekarze szacują, że dotkliwych objawów andropauzy
doświadcza zaledwie 10-20 proc. mężczyzn. Od strony
fizycznej mogą to być: ogólne osłabienie, pogorszenie
sprawności fizycznej, utrata masy mięśniowej lub tycie,
zwiększona potliwość, uderzenia gorąca, problemy ze snem
i krążeniem. Ponadto spada libido i pojawiają się problemy z erekcją. Najczęstszymi zaburzeniami natury psychicznej są: trudności z koncentracją i pamięcią, nerwowość, huśtawki nastrojów.

Jak zdiagnozować?

Aby potwierdzić andropauzę, wskazana jest wizyta u lekarza – rodzinnego lub androloga, który zleci kilka badań.
Oprócz zwyklej morfologii i analizy moczu warto oznacz yć stęż enie testosteronu ca ł kow itego i SHBG,
czyli – sex hormon binding globulin – globuliny wiążącej hormony płciowe. Pomocny jest także wywiad lekarski – tzw. kwestionariusz J. E. Morleya (Androgen Deficiency in the Aging Male – w skrócie ADAM). Składa się
on z dziesięciu pytań, które pozawalają wstępnie rozpoznać przekwitanie u mężczyzn. Jeśli andropauza zostanie potwierdzona, można łagodzić jej objawy. Kuracja
testosteronem poprawia nastrój, zwiększa masę mięśniową i poprawia stan kości. Terapię tę można przyjmować
np. w postaci zastrzyków domięśniowych lub preparatów
przezskórnych (plastrów). Jednak o zastosowaniu testosteronu zawsze decyduje lekarz, endokrynolog lub androlog. Przed włączeniem hormonów konieczne jest zbadanie prostaty i stężenie antygenu PSA we krwi. ◆
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• Usprawniają pracę układu moczowego.
Picie świeżo wyciskanego soku z jabłek i jedzenie tych owoców działa moczopędnie. Ponadto kwas jabłkowy przeciwdziała powstawaniu kamieni nerkowych.

na z d r ow i e

• Działają antyoksydacyjnie. To prawdziwa
skarbnica przeciwutleniaczy, naturalnych substancji chroniących przed nowotworami i spowalniających procesy starzenia się organizmu.

Papierówka, lobo, antonówka, szampion... W zależności od odmiany
różnią się wyglądem i smakiem. Znajdź swoje ulubione jabłka
i jedz je jak najczęściej. Najlepiej surowe. / tekst Agata Kucucha

• Wspierają urodę. Dzięki temu, że zawierają wapń,
wzmacniają zęby, włosy i paznokcie. Sprawdzają się też
w domowej pielęgnacji. Wystarczy nałożyć na twarz starty
owoc, by oczyścić, nawilżyć i wygładzić cerę. ◆

J

esień to czas jabłek, ale te popularne i tanie owoce
dostępne są przez cały rok. Warto zadbać, aby stale
obecne były także w diecie. Zważywszy na ich szerokie zastosowanie w kuchni, nie wydaje się to trudne.
Przede wszystkim można je jeść na surowo – w zależności od preferencji, wybierając odmiany słodkie, winne czy kwaskowate – ale też robić z nich ciasta, dżemy, soki,
dodawać do racuchów, sałatek, surówek czy porannej owsianki. Także jedno z najbardziej wykwintnych dań obiadowych
– kaczka z jabłkami – nie mogłoby powstać bez tych aromatycznych i jakże cennych pod względem zdrowotnym owoców. Oto niektóre ich właściwości.
• Wspomagają trawienie. To cenne źródło błonnika, który w jabłkach jest w postaci pektyn, które pobudzając
perystaltykę jelit, przeciwdziałają zaparciom.
• Pomagają schudnąć. Są niskokaloryczne (100 g
to średnio 50 kcal), w dodatku zawarte w nich pektyny wiążą wodę i dzięki temu wydłużają uczucie sytości.
• Odkwaszają organizm. Mimo często kwaskowatego smaku zawierają dużo zasadowego potasu, który reguluje gospodarkę wodną organizmu.
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• Wzmacniają odporność. Zawierają wiele cennych witamin, w tym C, której najwięcej znajduje się tuż
pod skórką – dlatego najlepiej jadać je nieobrane.
• Służą sercu. Duża zawartość potasu i wapnia działa
korzystnie na mięsień sercowy, normalizuje ciśnienie krwi
oraz napięcie naczyń krwionośnych.
• Obniżają cholesterol. Pektyny zawarte w jabłkach są jednym z najlepszych naturalnych środków normalizujących poziom cholesterolu. Dodatkowo związki fenolowe zapobiegają odkładaniu się blaszek miażdżycowych
na ścianach tętnic.
• Zapobiegają anemii. Mają dużo żelaza.
• Chronią wzrok. Barwniki obecne w skórce przeciwdziałają zwyrodnieniu plamki żółtej, najczęstszej przyczynie utraty wzroku po 65. roku życia.
• Odtruwają wątrobę. Pektyny usuwają z organizmu powstające w wyniku przemiany materii toksyny oraz
wspomagają wydalanie metali ciężkich, np. ołowiu i rtęci.
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Jakie kupować?
Błyszczące i kształtne wyglądają apetycznie,
ale nie zawsze są najlepsze. Aby jabłka lepiej się
prezentowały i dłużej zachowywały świeżość,
producenci używają specjalnych środków
do nabłyszczania skórki. Jeśli ich wygląd jest
nienaturalnie idealny, może to ponadto świadczyć
o użyciu przy ich produkcji większej
ilości pestycydów.
Z drugiej strony, nie nabywaj owoców, które
mają brązowe plamy. To toksyczna patulina,
często atakująca owoce pleśń, która przenika
do miąższu. Nie nadają się do spożycia jabłka
nadgniłe czy z oznakami szarej pleśni. Natomiast
pomarszczona skórka świadczy o braku świeżości
– może nie zachęca do zjedzenia na surowo,
ale z takich owoców można zrobić np. kompot.
Jabłka warto kupować od zaufanych sprzedawców
i nade wszystko pamiętać, aby przed jedzeniem
dokładnie myć je pod bieżącą wodą.
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Jakie – do czego
Ze względu na przeznaczenie kulinarne wyróżnia się
3 główne typy ziemniaków:

Unikasz ich w obawie, że utyjesz? Błąd!
Tak naprawdę mają mało kalorii, za to wiele
cennych substancji odżywczych. Trzeba tylko
wiedzieć, jakie odmiany wybierać,
jak je przechowywać i przyrządzać.
/ tekst Agata Kucucha

A sałatkowe. Odmiany twarde, wilgotne, z niską
zawartością skrobi. Po obróbce termicznej zachowują
kształt i łatwo dają się kroić.
B uniwersalne. Można je gotować, piec, smażyć,
używać do zup. Pod koniec gotowania stają się kruche.
W tej grupie znajduje się najwięcej odmian, są w niej
też popularne Irga i Irys.
C mączyste. Zawierają dużo skrobi, przez co łatwo
się rozpadają. Przeznaczone są głównie do pieczenia,
robienia placków ziemniaczanych, pyz i kopytek.
Szybki test: Jak sprawdzić typ ziemniaka?
Jeśli po przekrojeniu połówki bulwy łatwo będą się
sklejać, to znak, że jest to odmiana bogata w skrobię.

Cz as

Jedz na zdrowie

Warzywa te bogate są w mikroelementy, zwłaszcza potas,
magnez, żelazo, wapń i fosfor. Poza tym są źródłem witamin A, z grupy B, C, E, K i PP. Zawierają dużo błonnika
– im młodsze, tym mają go więcej – i są lekkostrawne, dlatego pomagają przy zaparciach, wzdęciach, zgadze oraz biegunce. Nie bez powodu są jednym z pierwszych warzyw,
które można podawać niemowlętom przy rozszerzaniu diety. Ze względu na dużą dawkę potasu ziemniaki polecane
są osobom, które cierpią na nadciśnienie tętnicze – w tym
przypadku należy jednak pamiętać, by do ich przyrządzania nie używać soli. Zasadotwórcze właściwości bulw wpływają korzystnie na zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej, powinny więc znaleźć się w diecie osób, które jedzą
dużo zakwaszającego organizm mięsa.

ziemniaka

G

otowane ziemniaki mają zaledwie 77-80 kcal
w 100 g, znacznie mniej niż kasze i ryż. Tak
jak one są źródłem węglowodanów złożonych, co znaczy, że energia, której dostarczają, wystarcza na długi czas. Powszechny
mit, że są tuczące, wziął się z tego, że zwykle podawane
są jako dodatek do bardzo treściwych potraw, często polewane bywają sosami, masłem, skwarkami. Na kaloryczność ma też wpływ sposób przyrządzania – nasiąknięte
tłuszczem frytki to już ponad 300 kcal w 100 g. Gotowanie, zwłaszcza na parze, jest nie tylko najbardziej dietetyczną formą ich przygotowywania, ale pozwala też zachować najwięcej wartości odżywczych.
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Nie w lodówce
Przechowywanie ziemniaków poniżej 6 st. C sprawia,
że zawarta w nich skrobia ulega przemianie w cukier
– bulwy nabierają słodkawego smaku, a po ugotowaniu
ciemnieją. To jednak proces odwracalny, po wyjęciu
z lodówki, po około tygodniu, zawartość cukru znów
się obniża. Z drugiej strony trzymanie tych warzyw
w zbyt ciepłym miejscu pobudza je do kiełkowania.
Optymalną temperaturą jest 7-10 st. C.
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Dobre, czyli jakie?

Irys i Irga to jedne z najpopularniejszych w Polsce odmian,
ale dostępnych jest kilkadziesiąt. Wybór gatunku to kwestia
indywidualna. Na co jednak zwrócić uwagę, kupując ulubione ziemniaki? Przede wszystkim na kształt i łupinę bulw.
Jeśli są bardzo nieregularne lub mają wyraźnie chropowatą
skórkę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy ich uprawie przesadzono z nawożeniem gleby. Nie kupuj też i nie
jedz ziemniaków, których łupinki są zazielenione – to znak,
że były wystawione na długotrwałe działanie słońca i zawierają znaczną ilość toksycznej solaniny, której spożycie może
być przyczyną zatruć pokarmowych. Związek ten znajduje
się także w kiełkach i oczkach bulw, które wiosną puszczają pędy. Takie koniecznie trzeba oczkować przed użyciem,
gdyż solanina nie rozkłada się podczas gotowania. ◆
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Małe uszka dziecka
często stwarzają
duże problemy.
Zazwyczaj przyczyną
dotkliwego
bólu jest zapalenie
ucha środkowego,
choć to niejedyny
powód, z jakim
rodzice kilkulatków
zgłaszają się
do laryngologa.
/ tekst Agata Kucucha
Konsultacja dr Wojciech Lipiec

zacuje się, że ponad 70 proc. dzieci do piątego roku
życia przynajmniej raz doświadcza zapalenia ucha
środkowego. Im malec młodszy, tym ryzyko zachorowania większe. Dlaczego tak się dzieje? W okresie niemowlęcym sprzyjają temu warunki anatomiczne. Szeroka, krótka trąbka słuchowa jest ułożona bardziej poziomo
niż u dorosłych i stale otwarte jest jej ujście gardłowe. W przypadku infekcji dróg oddechowych patogeny z części nosowej
gardła łatwo mogą się przemieszczać tą drogą do ucha środkowego. Nieżyty dróg oddechowych są dość częste w tym okresie
życia, gdyż niedojrzały jeszcze układ immunologiczny niezbyt
dobrze radzi sobie w kontakcie z wieloma chorobotwórczymi
drobnoustrojami. Ponadto kłopoty te mogą być powodowane
alergią pokarmową (np. na gluten czy białko mleka krowiego)
oraz – zwłaszcza w pierwszym półroczu życia – refluksem żołądkowo-przełykowym, którego objawem jest m.in. nasilone ulewanie. Pośród czynników ryzyka występowania zapalenia ucha
środkowego u niemowlęcia wymienia się także krótszy niż trzymiesięczny okres karmienia piersią, bierny kontakt z dymem
tytoniowym oraz predyspozycje genetyczne.

Jak rozpoznać

Zapalenie ucha środkowego bywa pierwotne albo wtórne
– drugie poprzedzone jest infekcją bakteryjną lub wirusową.
To bolesna dolegliwość, którą z powodu innych współistniejących objawów czasem trudno jest rozpoznać.
O ile starsze dziecko powie, co mu dolega, u niemowlaka ważna jest uważna obserwacja. Do typowych symptomów należą
niepokój, przerywany, niespokojny sen, pocieranie ucha i kręcenie główką, głośny płacz przebiegający falami, ostatecznie
wysięk z ucha. Chorobie często towarzyszy podwyższona temperatura, czasem wymioty i biegunka. Jednak zdiagnozowanie zapalenia ucha wymaga badania otoskopowego, a jeszcze
lepiej mikroskopowego, czyli obejrzenia przez lekarza w powiększeniu struktur przewodu słuchowego i błony bębenkowej,
które pozwala ocenić nasilenie zmian zapalnych. Może być
przeprowadzone przez pediatrę, ale często wskazana jest

Uwaga na ciała obce
Małe dzieci wkładają sobie do uszu różne rzeczy. Powodują
one dyskomfort, ból, czasem niedosłuch, ale stosunkowo
rzadko są przyczyną poważniejszych uszkodzeń.
Nierozpoznane odpowiednio wcześnie i długo leżące
w uchu mogą inicjować powstanie stanów zapalnych.
Jeśli malec wepchnie sobie ciało obce do ucha, ale dotyczy
to też nosa, najlepiej udać się z nim niezwłocznie
do laryngologa, który je usunie.
Najlepsze sposoby unikania tego typu problemów
to niedopuszczanie, aby dzieci bawiły się bardzo drobnymi
zabawkami i aby w ich zasięgu znajdowały się inne
małe przedmioty.

→
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konsultacja laryngologiczna, gdyż często w otoskopii
nie da się wychwycić zmian zapalnych, tak jak w przypadku badania mikroskopowego.

Leczenie zapalenia ucha

Podejrzewając tę dolegliwość, należy zabrać dziecko do lekarza.
Niewłaściwe leczenie może przerodzić chorobę w postać
przewlekłą, która grozi np. osłabieniem słuchu. Bywa,
że nie od razu podawany jest antybiotyk. Jeśli stan zapalny
jest lekki, malec jest w dobrej formie, chętnie je, a gorączka nie przekracza 38 stopni, próbuje się je zwalczyć lekami
przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi oraz obkurczającymi błonę śluzową nosa. I dopiero w razie nieustępowania
objawów, w zależności od stanu ucha, włączany jest antybiotyk. Bezzwłocznie podaje się go przy wysokiej gorączce,
współistniejących wymiotach i biegunce, a także wtedy,
gdy obraz otoskopowy wskazuje na ostre zapalenie. Leczenie trwa 7-10 dni. W ciężkich przypadkach wskazane jest
wykonanie paracentezy, czyli nacięcia błony bębenkowej
i odciągnięcie zalegającej w jamie bębenkowej wydzieliny.

Czy można zapobiegać?

Prewencja zapaleń uszu środkowych u niemowląt polega
na unikaniu czynników infekcyjnych, np. nienarażaniu
dziecka na przechłodzenie (bo powoduje obniżenie odporności), możliwie długim karmieniu piersią, profilaktyce
antyrefluksowej, stosowaniu diety eliminacyjnej w przypadku alergii pokarmowej, oczyszczaniu nosa w przypadku kataru. Zakładanie czapeczki jest uzasadnione w okresach, gdy jest chłodno lub wietrznie. Nakrycie głowy nie jest
też panaceum na rozwiązanie problemu nawracających
zapaleń uszu u malca. W takim przypadku powinien
on być pod stałą opieką laryngologa. ◆
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nasz ekspert
dr Wojciech Lipiec, otolaryngolog,
Centrum Medyczne Krajmed, Warszawa
W przypadku najmłodszych dzieci mamy zwykle
do czynienia z epizodami ostrego zapalenia ucha.
Częstym powikłaniem tej choroby bywa w tym wieku
wysiękowe zapalenie ucha, które nieleczone może
prowadzić do trwałych zmian w uchu środkowym, a nawet
niedosłuchu. Wysiękowe zapalenie ucha to następstwo
przebytego ostrego zapalenia lub stopniowego zbierania się
płynu na skutek dysfunkcji trąbki Eustachiusza.
O ile stany ostre są łatwo rozpoznawalne, o tyle WZU
przez długi czas może być nierozpoznane. Dziecko nie wie,
że słyszy gorzej i jedynie na podstawie objawów pośrednich
można to stwierdzić. Należą do nich: brak reakcji
na polecenia, osłabienie koncentracji, wrażenie, że dziecko
jest nieposłuszne, obniżenie wyników w nauce, apatia.
Dlatego tak ważna jest u dzieci ocena stanu ucha
środkowego nie tylko przy użyciu otoskopu,
ale i mikroskopu zarówno w momencie stawiania
diagnozy, jak i oceny wyników leczenia.
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Pierwsze dni
po porodzie
są wyjątkowe.
I niejednoznaczne.
Radość zderza się
z obawami
„czy dam radę”.
Wywołana euforią
energia przeplata
się z notorycznym
zmęczeniem.
Jak przeżyć ten
piękny i zarazem
niełatwy czas?
/ tekst Marta Nowik

Ten
m agic z n y

cz as…

→
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N

ie ma na to gotowego scenariusza. Nawet
najlepiej przygotowani rodzice nie są w stanie przewidzieć, co się wydarzy, jakie będą
towarzyszyć im emocje, czy sprostają wszystkim obowiązkom. I – wbrew pozorom – w tym
tkwi cały urok rodzicielstwa. Zdanie: „Dziecko wszystko
zmienia” nie jest frazesem. A każda zmiana w życiu zawsze
wiąże się z pewną niewiadomą. Na początku wszystko
wydaje się trudne, lecz wraz z biegiem czasu i opadaniem
skrajnych emocji zaczniesz patrzeć na nową sytuację
ze spokojem i radością. Twój trud osłodzi widok rozkosznego małego człowieka.

Odpoczynek przede wszystkim

To normalne, że czujesz się bardzo zmęczona. Twoje wyczerpanie jest wynikiem nie tylko porodu, ale i pierwszych nieprzespanych nocy. Nie wahaj się prosić bliskich o pomoc.
Jeśli karmisz piersią, nikt cię w tym nie wyręczy. Ale już
w kąpieli, przewijaniu czy ukołysaniu do snu maleństwa może
wyspecjalizować się tatuś. Za to cierpliwa i ciepła babcia będzie
nieoceniona w uspokajaniu marudzącego wnuka. Jeśli już
masz wsparcie w bliskich, nie szukaj sobie dodatkowych zajęć

~

Czujesz się osłabiona, jesteś
blada, miewasz bóle głowy,
gubisz włosy? Sprawdź, czy
nie cierpisz na niedokrwistość
– częstą przypadłość świeżo
upieczonych mam.

~

domowych, tylko wypocznij. Nie szykuj mieszkania na „test
białej rękawiczki” (nie musisz być perfekcyjną panią domu
i mamą jednocześnie), lecz po prostu usiądź lub połóż się.
Kiedy będziesz zrelaksowana, nawet bałagan przestanie
ci przeszkadzać. Jednak nie możesz go znieść? Zaangażuj
w sprzątanie partnera. Narodziny dziecka to znakomity czas,
by przeorganizować życie całej rodziny i na nowo wyznaczyć
obowiązki. Wszystkim wyjdzie to na dobre.

Zrozumieć noworodka
Maleństwo kwili, krzyczy, płacze… W ten sposób sygnalizuje swoje potrzeby. Zanim zaczniesz je dobrze odczytywać, upłynie trochę
czasu. Kieruj się intuicją – ona rzadko zawodzi. Ale bierz też pod uwagę sygnały, które wysyła ci noworodek. Jeśli rytmicznie popłakuje, otwiera usta i porusza główką, jakby czegoś szukał, pewnie jest głodny. Popłakuje, wierci się, drży mu broda – może być mu zimno.
Zmęczenie zaś objawia się kwileniem, ziewaniem i odwracaniem głowy od światła. Najgłośniejszy krzyk możesz usłyszeć też wcale nie
z powodu bólu, lecz zwykłej potrzeby bliskości rodzica. Utul w ramionach maleństwo i przekonaj się, jak wielka jest „matczyna moc”.

Huśtawka hormonów

Musi minąć trochę czasu, zanim poziom hormonów wróci do stanu sprzed ciąży. To dlatego w pierwszych tygodniach po porodzie
trudno jest ci zapanować nad emocjami. Możesz być niecierpliwa,
łatwo popadać w złość. W jednej chwili będziesz czuć ogromną
radość, a w kolejnej zalewać się łzami. Jeśli jednak często czujesz
przygnębienie, nie opuszcza cię lęk i dużo płaczesz, skonsultuj się
z lekarzem. Może dopadł cię baby blues (spadek nastroju, który mija
po około dwóch tygodniach) albo depresja poporodowa (trwa dłużej niż baby blues, wiąże się z silniejszymi emocjami i wymaga
leczenia). Nie zgrywaj twardzielki, bo to sytuacje, w których potrzebujesz fachowej pomocy – psychologa lub psychiatry.

Powrót do formy

Nie daj się zwieść wizerunkom gwiazd po porodzie. To, że kilka
dni po wyjściu ze szpitala chwalą się ładnymi figurami czy intensywną aktywnością fizyczną, najczęściej jest wynikiem pracy sztabu ludzi – dietetyków, trenerów, psychologów. Gdyby jednak działały bez opieki specjalistów i pozwoliły na harmonijny, spokojny
powrót do formy, trwałoby to co najmniej sześć tygodni. W tym
czasie wystarczy trenować mięśnie Kegla (naprzemienne zaciskanie i rozluźnianie mięśni pochwy), chodzić na nieforsowne spacery z wózkiem, zdrowo jeść i odpoczywać w każdej wolnej chwili,
by organizm mógł się zregenerować. Pływanie na basenie i jazda
rowerem są dozwolone dopiero po połogu, po wizycie u ginekologa, który zapewni, że nie ma przeciwwskazań. Naucz się cierpliwości i nie oczekuj spektakularnych efektów z dnia na dzień. Przecież
zmiany po 9 miesiącach ciąży nie cofną się w tydzień czy dwa. ◆

3 fakty o połogu
1. Trwa 6 tygodni. Po tym czasie koniecznie zgłoś się
do ginekologa na badanie. Lekarz sprawdzi, czy nie ma stanu
zapalnego w drogach rodnych. Oceni bliznę po nacięciu krocza
lub cesarskim cięciu. Dopiero po tej wizycie, jeśli wszystko będzie
w porządku, możesz zacząć uprawiać seks.
2. W trakcie połogu macica, która przed porodem rozciągnęła
się do rozmiarów dyni i ważyła 1,5 kg, zmniejsza się do wielkości
gruszki i ciężaru 50 g. Jej „zwijaniu się” towarzyszy ból
– najsilniejszy w trakcie karmienia piersią, kiedy to wydzielana
jest oksytocyna – hormon wywołujący skurcze macicy. Można
go ukoić lekami przeciwbólowymi z paracetamolem.
3. Wydzielina z dróg rodnych nazywana jest „odchodami
połogowymi”. Przez pierwsze dni jest krwista i obfita, następnie
brązowa, a na końcu szarawobiała. Znika po 5-6 tygodniach,
gdy wszystko się zagoi. W tym czasie konieczne jest stosowanie
podpasek (tampony nie są wskazane).
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Domowy stretching
Wypróbuj kilka prostych ćwiczeń rozciągających. Każdą z pozycji przytrzymaj 20-30 sekund, wykonaj po 3 powtórzenia na każdą
stronę. Unikaj pogłębiania. Jest to rozciąganie statyczne, więc zatrzymaj się nieruchomo w pozycji, w której czujesz lekkie ciągnięcie
mięśnia, ale nie przesadzaj. Oddychaj spokojnie, głęboko.

~
2

To obowiązkowy element każdego treningu.
Ale nie tylko. Każdego dnia warto przeznaczyć
kwadrans na ćwiczenia rozciągające,
aby mięśnie były elastyczne, stawy sprawne,
umysł zrelaksowany.
/ tekst Agata Kucucha

• Biodra opuść jak najniżej,
pilnuj, by kolano w wysuniętej
do przodu nodze nie wychodziło
poza linię stopy.
• Ćwiczenie angażuje uda,
pośladki, dolny odcinek grzbietu.

P

oranne przeciąganie się czy prostowanie się
po dłuższym siedzeniu – robisz to nieświadomie
i automatycznie. To znak, że twoje ciało potrzebuje odprężenia i dotlenienia. Spróbuj robić regularnie ćwiczenia rozciągające i przekonaj się,
jak bardzo polepszy się twoje samopoczucie.
Stretching jest dla każdego, niezależnie od wieku. Szczególnie polecany jest osobom, które wiele godzin spędzają w jednej pozycji, i amatorom sportu.

3

Skręty kolan

• Przez cały czas łopatki i łokcie
przylegają do podłogi. Wdech
rób w środkowej fazie ćwiczenia,
a wydech przy skręcie do boku.

Co daje rozciąganie?

• poprawia sprawność ruchową i gibkość
• zmniejsza napięcie mięśniowe
• zwiększa jakość i elastyczność mięśni
• przeciwdziała przykurczom mięśni
• zwiększa ukrwienie, przyspieszając regenerację mięśni
• pomaga odreagować stres

1

wykrok do przodu

• Mięśnie rozciągane: klatka
piersiowa, głębsze mięśnie
grzbietu, pośladkowy średni.

Trenuj z wyczuciem
ugięcie podudzia

• Postawa wyprostowana, kolana
razem na jednej wysokości;
noga, na której stoisz, może być
delikatnie ugięta w kolanie.
• Ćwiczenie rozciąga mięsień
czworogłowy uda.
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Ćwiczenia rozciągające można podzielić na: statyczne, które polegają na powolnym wyciąganiu mięśni i utrzymywaniu ich w maksymalnym rozciągnięciu przez około 30 sekund,
oraz dynamiczne, czyli uelastyczniające mięśnie w trakcie
ruchu, np. przy robieniu wymachów i krążeniu stawów.
Wykonuj je spokojnie, powoli i tylko w zakresie swojego
zakresu ruchu. Nie sugeruj się tym, że ktoś inny ćwiczy
sprawniej. Każdy ma inne możliwości.
Ważne, aby przy rozciąganiu prawidłowo oddychać – spokojnie, głęboko i nie wstrzymując powietrza. Podczas treningu skup się na mięśniach, nad którymi właśnie pracujesz. Jeśli rozciągasz się po treningu, staraj się uruchomić
każdy mięsień, który brał w nim udział. ◆
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Przyciąganie nogi

• Głowa, plecy i biodra przylegają
do podłoża, unoszona noga jest
wyprostowana w kolanie.
• Mięśnie zaangażowane:
dwugłowy uda.
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Zwykle pojawiają
się na twarzy,
rękach i dekolcie,
czyli miejscach,
które są najbardziej
wystawione
na działanie słońca.
Raczej nie przysparzają
urody, za to dodają lat.
Jesień to dobry czas,
aby się ich pozbyć.
/ tekst Agata Kucucha

Możesz wypróbować też preparaty, które regulują proces melanogenezy, czyli zapobiegają nasileniu zmian barwnikowych. W ich
składzie znajdziesz kwas kojowy, wyciągi z malwy, krwawnika,
pierwiosnka. Wykorzystuj też moc natury, używając owoców,
warzyw i ziół, np. ogórka, cytryny, grejpfruta, rokitnika.

Pod okiem specjalisty

Niestety, samemu często trudno jest ustalić charakter zmian, najlepiej skonsultować je z dermatologiem. Lekarz obejrzy skórę pod
tzw. lampą Wooda, zdiagnozuje problem i doradzi najlepszy sposób pozbycia się go. Metod jest wiele. Przebarwienia o mało nasilonym charakterze, które pojawiły się niedawno, można zniwelować dzięki zabiegowi mikrodermabrazji, który polega
na mechanicznych złuszczaniu naskórka. Skuteczne są też aktywne peelingi o właściwościach złuszczająco-rozjaśniających,
np. popularna terapia Cosmelan. Polega ona na nałożeniu w gabinecie aktywnej maski, którą zmywa się po około ośmiu godzinach.
Do tego przez około miesiąc stosuje się w domu specjalny krem.
Głębsze zmiany pigmentacyjne często trzeba usuwać przy pomocy lasera. Jego działanie polega na podgrzaniu komórki zawierającej barwnik i zniszczeniu jej. Poddana naświetleniu skóra
ulega złuszczeniu, a plama zanika. W przypadku większości
metod satysfakcjonujące efekty przynosi seria zabiegów, zrobionych najlepiej jesienią i zimą. ◆

Skąd te

pl amy?

P

iegi, znamiona lub różnej wielkości przebarwienia o jaśniejszym lub ciemniejszym kolorze.
To jedna z najczęstszych niechcianych pamiątek
po lecie i efekt niedostatecznej ochrony skóry
przed promieniami UV. Pod wpływem ultrafioletu zawarty w skórze barwnik – melanina – nierównomiernie się rozkłada, tworząc plamy. To główny czynnik,
choć niejedyny, bo powodem mogą być też choroby, zmiany
hormonalne, zażywanie niektórych leków.

Zatrzymać proces

Jeśli przebarwienia są niewielkie i płytkie albo twoją bolączką są piegi, pomocne będą kosmetyki o działaniu rozjaśniającym. Takie preparaty zawierają zwykle kwasy: salicylowy,
glikolowy lub askorbinowy, aloesynę, retinol. Ważne,
byś aplikowała je regularnie i przez dłuższy czas. Efekt zobaczysz po około sześciu tygodniach. W tym czasie chroń skórę przed słońcem i stosuj peelingi, które złuszczając naskórek, usuwają nagromadzoną melaninę.

lepiej zapobiegać, niż leczyć
Jeśli masz skłonność do powstawania zmian barwnikowych, nie zapominaj o profilaktyce. Nawet najlepsze kosmetyki
i specjalistyczne zabiegi nie pomogą, jeżeli nie będziesz chronić skóry przed promieniowaniem UV.
Nie tylko latem, ale przez cały rok.
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nasz ekspert
Iwona Marycz-Langner
dermatolog, DermClinic
W zależności od przyczyny powstania przebarwienia
mogą przybierać różną postać.
Piegi – to niewielkie, brązowe plamki na skórze, zaliczane do typu
zmian naskórkowych. O ich pojawianiu się decydują geny. Ciemnieją
pod wpływem działania promieni słonecznych.
Ostuda (melasma) – brązowe, rozległe przebarwienia pojawiające
się na czole, skroniach i wokół ust głównie pod wpływem hormonów
w okresie ciąży, podczas przyjmowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych, czasem też u osób cierpiących na choroby tarczycy.
Melanoza Riehla – początkowo są to jasnoczerwone kropki, które z czasem łączą się w większe siatki, zmieniając przy tym barwę na brunatną.
Umiejscawiają się głównie na bocznych partiach twarzy i szyi. Powstają
pod wpływem działania fotouczulających kosmetyków i perfum.
Plamy soczewicowate – przypominają piegi, ale są większe i mają
mniej regularny kształt. Pojawiają się z wiekiem w wyniku starzenia
się skóry, bywają objawem niektórych rzadkich chorób albo mogą
powstawać pod wpływem słońca.
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jesienne

podróże

1.
3.

w ę d r owa n i e

4.

1. bieszczady – Połonina Wetlińska
2. Góry świętokrzyskie – ruiny zamku w Chojnicach
3. KArkonosze – Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce
4. Pieniny – symbol regionu: szczyt Trzy Korony

~

Jest kilka powodów, aby wybrać się w góry właśnie o tej porze
roku: cisza, spokój, mniejszy ruch na szlakach, niższe ceny.
I najważniejsze: góry są najpiękniejsze, gdy zieleń ustępuje miejsca
żółciom, brązom oraz czerwieniom. / tekst Agata Kucucha

2.

P

olskie góry oferują turystom wiele pięknych i zróżnicowanych szlaków – zarówno dla doświadczonych wędrowców, jak i amatorów. To idealny sposób, by wykorzystać ciepłe jeszcze dni na aktywny
wypoczynek na świeżym powietrzu. Odrobina
wysiłku pozytywnie wpłynie na kondycję i odporność, a malownicze krajobrazy zapewnią prawdziwy relaks. Ponadto wszystkie górskie rejony obfitują w wiele innych atrakcji, takich, jak:
urocze miasteczka, skanseny, zamki, kolejki górskie, baseny
termalne. Gdzie warto się wybrać jesienią?
bieszczady
Rozciągają się na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy,
na zielonym Podkarpaciu. To jeden z najbardziej dziewiczych
zakątków naszego kraju. Najprościej dostać się i poruszać
samochodem. Najpiękniejsze szlaki znajdują się w obrębie
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Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Punktem obowiązkowym jest zdobycie najwyższego szczytu – Tarnicy (1346 m
n.p.m.). Urzekające widoki wynagrodzą trudy wspinaczki.
Najkrótsza (2-3 godziny), choć nie najprostsza droga wiedzie
nań z Wołosatego. Nieco dłużej zajmie wejście czerwonym
Głównym Szlakiem Beskidzkim z Ustrzyk Górnych.
Inne perełki to połoniny Caryńska i Wetlińska – przy tej drugiej znajduje się znane schronisko Chatka Puchatka, gdzie
można się posilić czy wypić herbatę. Malownicze i niezbyt
wymagające szlaki wiodą z Mucznego na Bukowe Berdo
(4-5 godzin) czy z Zatwarnicy na Dwernik (3 godziny). Wart
zobaczenia jest też unikalny rezerwat krajobrazowy Sine Wiry.
Poza chodzeniem po górach Bieszczady oferują mnóstwo
innych atrakcji, np. liczne drewniane cerkwie, przejażdżkę
Bieszczadzką Kolejką Wąskotorową (we wrześniu i październiku tylko w weekendy), Krzemieniec, gdzie stykają się granice Polski, Słowacji i Ukrainy, Jezioro Solińskie.
Góry Świętokrzyskie
Te położone najbliżej centrum kraju, stosunkowo niskie pasma
często są niedoceniane przez miłośników turystyki górskiej.
Jednak, wbrew pozorom, rejon ten jest idealnym miejscem
zarówno na krótsze, jak i dłuższe wypady. Najwyższym
szczytem jest leżąca w obszarze Świętokrzyskiego Parku
Narodowego Łysica (612 m n.p.m.). Prowadzi na nią główny,
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mierzący łącznie 105 km, czerwony szlak. Wyruszając
ze Świętej Katarzyny i idąc przez jodłowy las, dotrzesz tam
w godzinę. Dłuższym, ale też ciekawszym sposobem zdobycia
góry jest wejście od Nowej Słupi przez Święty Krzyż i dalej
przez całe pasmo Łysogór. W tym przypadku na wędrówkę
warto zarezerwować sobie cały dzień. Sam szczyt porośnięty
jest lasem, więc nie nastawiaj się na panoramiczne widoki.
Jednym z ważniejszych miejsc w rejonie jest Święty Krzyż,
zwany inaczej Łysą Górą. Znajduje się tam pobenedyktyńskie
opactwo z relikwiami Świętego Krzyża, od których nazwę
wzięły góry i całe województwo. Mieści się tam Muzeum
Misyjne i krypty ze zmumifikowanym ciałem, uważanym
za szczątki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Jak głoszą
legendy, Łysa Góra to także miejsce spotkań czarownic. Będąc
w rejonie, warto zwiedzić uważaną za najładniejszą w Polsce
jaskinię Raj – trzeba kilka dni wcześniej zarezerwować bilety.
Na uwagę zasługują ponadto: dąb Bartek, skansen w Tokarni,
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku czy ruiny
zamków w Chęcinach i Krzyżtopór w Ujeździe.
karkonosze
Najwyższe pasmo Sudetów to istny raj dla miłośników pieszych wędrówek. Najlepszymi bazami wypadowymi w góry
są Szklarska Poręba i Karpacz. Z Karpacza prowadzi kilka ciekawych szlaków na Śnieżkę (1602 m n.p.m.) – to symbol i naj-→
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podróże

5.

5. tatry – Wielki Staw Polski w Dolinie Pięciu Stawów

Na szlaku
Pamiętaj, że w rejonach parków narodowych
i rezerwatów możesz poruszać się wyłącznie
po oznakowanych trasach. Kolor szlaku
nie określa jego stopnia trudności. Nie jest też trasą
proponowanej wędrówki. Co zatem oznacza?
Czerwony. Główny szlak turystyczny, prowadzący
najciekawszymi drogami i do najbardziej
atrakcyjnych miejsc danego regionu.
Niebieski. Oznacza trasę długą, więc decydując się
na nią, nastaw się na pokonanie znacznych odległości.
Żółty i zielony. To z kolei krótkie szlaki dojściowe.
Czarny. Kryje się pod nim krótka trasa łącznikowa.

Idąc w góry, nie zapominaj, że jesienią dni są krótsze,
a pogoda zmienna. Zaopatrz się w odpowiednie
ubranie i obuwie. Dostosuj trudność trasy
do swoich umiejętności i kondycji. Bezpieczniej jest
nie wyruszać w wyższe partie gór w pojedynkę.
A jeśli już, poinformuj o swoich planach bliskich lub
gospodarzy, u których masz zarezerwowane noclegi.
Wpisz też do telefonu numer Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego (GOPR): 601 100 300.
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wyższy szczyt pasma, na którym znajduje się obserwatorium
meteorologiczne. Idąc niebieskim szlakiem spod świątyni
Wang w Karpaczu, w połowie drogi na Śnieżkę możesz odsapnąć w znanym schronisku Samotnia.
Z kolei ze Szklarskiej Poręby możesz wejść lub wjechać kolejką na drugi co do wysokości wierzchołek Karkonoszy – Szrenicę (1362 m n.p.m), po drodze podziwiając najwyższy
w Sudetach wodospad Kamieńczyka. Przy nim wykonano
ujęcia do filmu „Opowieści z Narni: Książę Kaspian”. Planując wycieczki, wybieraj trasy, dzięki którym dotrzesz
do Śnieżnych Kotłów czy charakterystycznych granitowych
skał: Pielgrzymów, Słonecznika i Końskich Łbów. W rejonie znajdują się w liczne zamki i pałace, m.in: Czocha, Bolków, Grodziec – warto je zobaczyć.
Pieniny
Słyną ze skalistych, stromych szczytów, dlatego porównywane są do położonych tuż obok Tatr. Są jednak znacznie od nich
niższe. Najsłynniejszym, choć nie najwyższym szczytem pasma
są charakterystyczne Trzy Korony (982 m n.p.m.). To popularny cel pieszych wędrówek – można się tam dostać w około dwie godziny, wyruszając spod schroniska Trzy Korony
w miejscowości Sromowce Niżne. Innym celem pieszych
wędrówek jest Sokolica (747 m n.p.m.) z charakterystyczną,
pochyloną nad urwiskiem sosną. Uroki Pienin można podziwiać także podczas spływu tratwami malowniczym przełomem Dunajca. Spływ zaczyna się w przystani Sromowce-Kąty,
a kończy w Szczawnicy lub w Krościenku – atrakcja ta dostępna jest do końca października. Będąc w okolicy, warto wybrać
się do Niedzicy. Można tam zwiedzić zaporę i elektrownię
wodną oraz średniowieczny, przepiękny zamek. Był on plenerem wielu filmów oraz seriali telewizyjnych, m.in. powstawały tam zdjęcia do „Janosika” oraz „Wakacji z duchami”.
tatry
Piękne i majestatyczne. To jedyne góry w naszym kraju o charakterze alpejskim. Nic dziwnego, że corocznie przyciągają
licznych turystów. Znajdziesz tam zarówno bardzo trudne,
jak i niewymagające większych umiejętności i kondycji szlaki. Najwyższym szczytem po stronie Polskiej są Rysy
(2499 m n.p.m.) – wiedzie tam tylko jedna trasa, która zaczyna się nad Morskim Okiem. Pokonanie tej dość trudnej drogi zajmuje około cztery godziny. Połowę krócej potrwa wędrówka z Morskiego Oka do niezwykle malowniczej Doliny Pięciu
Stawów. Nad samo Morskie Oko prowadzi łatwa 9-kilometrowa droga z Palenicy Białczańskiej.
Innym popularnym szczytem jest Kasprowy Wierch
(1987 m n.p.m.), na który można też wjechać kolejką linową.
Będąc w Tatrach, warto wybrać się nad wodospady – słynne
Wodogrzmoty Mickiewicza oraz najwyższy wodospad w Polsce – Wielką Siklawę. Jeśli chcesz odpocząć od wspinaczki,
wybierz wędrówkę szlakami wiodącymi przez rozległe, urokliwe doliny: Kościeliską i Chochołowską. Możesz też zwiedzić jaskinię, np. Mroźną, Mylną czy Smoczą Jamę.
Idealną bazą wypadową jest Zakopane, które ma do zaoferowania wiele atrakcji, m.in. spacer po Krupówkach, muzeum
Witkacego czy wjazd na Gubałówkę, skąd rozpościera się
przepiękna panorama na miasto i górujące nad nim Tatry. ◆
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Ż ycie

z czarnym
psem

Cierpiący na depresję Winston
Churchill nazywał ją czarnym
psem: chodzi za tobą cały
dzień, przygląda się, kiedy
pracujesz, włazi na kolana
i zasłania świat wielkim łbem,
gdy chcesz pooglądać
telewizję. To poważna choroba,
ale można ją okiełznać.
/ tekst Anna Dąbrowska

T

o czwarta najbardziej rozpowszechniona choroba na świecie i jedna z 10 najczęstszych przyczyn zgonów. Większość z nas przynajmniej
raz w życiu doświadczy epizodu tej dolegliwości. Jej powszechność sprawia, że każdy zna
co najmniej jedną, dwie osoby, które się z nią zmagają.
Mimo to dalej wstydzimy się o niej mówić, a chorzy stają
się mistrzami kamuflażu, poświęcając resztki energii na
udawanie, że wszystko jest w porządku. Tymczasem warto mówić o tym głośno: to taka sama choroba jak cukrzyca
czy udar. Można ją leczyć i łagodzić objawy.

Nie myl z chandrą

Nie jest to objaw słabości, przelotny smutek czy naturalna
reakcja rozpaczy na dramatyczne wydarzenia, jak utrata
pracy, śmierć czy choroba. Depresja to choroba, która trwa
dłużej niż przelotne przygnębienie, które zdarza się każdemu i jest normalne. Powoduje szereg objawów psychicznych, ale i fizycznych, jak bóle głowy czy pleców, które często uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Jeśli kiepska
forma się przedłuża, a twoje sposoby na poprawę nastroju

Nie jesteś sama
W Polsce na depresję cierpi od 4 do 10 procent ludzi.
Niestety, jednym z objawów jest wstyd, zamykanie się
w sobie, udawanie, że wszystko gra. Dlatego zwykle
nie widzi się chorych. Tymczasem jest ich wielu. Warto
szukać grup wsparcia, forów i jak najwięcej rozmawiać.
Nie musisz ukrywać tego, jak się czujesz.
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przestały dawno działać? Nie jesteś słaba ani leniwa.
Nie musisz „bardziej się starać”, „wziąć w garść” czy „myśleć
pozytywnie”. Jeżeli jesteś chora, samą siłą woli dużo
ie zdziałasz, podobnie jak nie da się myśleniem sprawić,
żeby złamana kość zrosła się w dwa dni. Poszukaj pomocy. Psychiatra to taki sam lekarz jak chirurg.

powodują przykre skutki uboczne. Przy odpowiednio dobranych dawkach i substancjach wcale nie musi tak być.
Co więcej, leczenie farmakologiczne nie jest jedyną opcją.
1. Terapia. W przypadku wielu osób skuteczna jest
tak że psychoterapia. Jest kilka polecanych metod
terapeutycznych.
2. Leczenie światłem: w przypadku np. depresji sezonowej, pomaga naświetlanie specjalną lampą. Można nawet
zakupić taką do domu.
3. Mindfulness: program oparty między innymi
na elementach medytacji, prostych ćwiczeniach (np. obserwacja własnego oddechu), łatwych ćwiczeniach fizycznych,
które pozwalają „wytrenować” swój mózg. Mindfulness, tłumaczony na język polski jako „uważna obecność” lub „bycie
tu i teraz”. to metoda opierająca się na wynikach badań, wiedzy medycznej, psychologicznej. Jest coraz więcej dowodów
potwierdzających jej wysoką skuteczność zarówno w redukcji stresu, jak i w leczeniu depresji.
4. Aktywność fizyczna: badania potwierdzają,
że umiarkowane ćwiczenia pozytywnie wpływają na nastrój.
5. Dieta: produkty bogate w kwas foliowy, witaminy z grupy B i kwasy omega-3 poprawiają stan układu nerwowego
i pomagają w leczeniu. Chorzy często mają zaburzenia apetytu, dlatego odżywanie w ich przypadku jest bardzo ważne. Zawsze warto skonsultować się z dietetykiem. ◆

To nie jest twoja wina

Nikt z nas nie ma wpływu na to, czy zachoruje. Depresja
zdarza się zarówno bogatym, jak i biednym, starszym
i młodszym, kobietom i mężczyznom. Cierpią na nią nawet
– wydawałoby się – bardzo silne psychicznie osoby.
Do końca nie znamy mechanizmu powstawania depresji,
ale wiadomo, że mogą ją wywoływać czynniki dziedziczne, zaburzenia chemiczne w mózgu, wychowanie, otoczenie, niektóre choroby (jak parkinson), dramatyczne wydarzenia, trudna sytuacja życiowa czy nawyki i sposoby
reagowania na problemy. Dobra informacja jest taka,
że wiele z tych przyczyn można zdiagnozować i usunąć
lub złagodzić, powodując znaczną lub całkowitą poprawę
samopoczucia.

Najpierw badania

Ponieważ depresja może być objawem niektórych chorób,
lekarz powinien zlecić najpierw kilka badań. Może się okazać, że za kiepskie samopoczucie odpowiada coś zupełnie
innego. Zaburzenia nastroju mogą być spowodowane przez
np. nowotwory mózgu, choroby Parkinsona, Alzheimera,
demencję, anemię, cukrzycę, udar mózgu, schorzenia tarczycy, zaburzenia hormonalne związane z menopauzą,
porodem i cyklem miesięcznym u kobiet, chorobę wieńcową, niedobór testosteronu u mężczyzn, niektóre leki, niedobór witaminy D. Tych czynników jest naprawdę sporo.

nasz ekspert

Nie tylko farmaceutyki

Joanna Wielgopolan, psycholog,
Strefa Wsparcia i Pomocy, www.wsparcieipomoc.pl

Medyc y na ma szerok i wach la rz medyka mentów,
które w indywidualnie dobranych kombinacjach mogą
zupełnie zniwelować objawy. To mit, że leki na depresję

Kiedy zgłosić się do lekarza?
Skonsultuj się ze specjalistą, jeżeli niepokoisz się samopoczuciem lub bliscy zwracają uwagę, że nie jesteś sobą. Do psychiatry i psychologa nie trzeba mieć skierowania. Jeśli objawów jest wiele i utrzymują się długo, mogą (choć nie muszą) sugerować depresję.

• Odczuwasz smutek, chce ci się płakać.
• Z lękiem patrzysz w przyszłość.
• Rozpamiętujesz przeszłość: przeżywasz
na nowo wszystkie porażki.

• Nie cieszą cię rzeczy, które do tej pory
sprawiały ci przyjemność.

• Nic ci się nie chce. Do najprostszych
rzeczy mobilizujesz się bardzo długo.

• Straciłaś zainteresowanie ludźmi, kon-

• Masz powtarzające się myśli: „nie wy-

taktami towarzyskimi.
• Cierpisz na bezsenność, masz koszmary,
ciągle się budzisz.
• Proste zadania zajmują ci dużo czasu.
• Nie masz ochoty na seks.
• Zmieniły się twoje zwyczaje żywieniowe: nie masz apetytu lub jesz zbyt dużo.

• Myślisz o odebraniu sobie życia.
• Okaleczasz się.
• Łatwo się irytujesz i denerwujesz.
• Twoja samoocena jest bardzo niska.
• Masz wrażenie, że ludzie myślą o tobie
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trzymam”, „dłużej tego nie zniosę”...

źle i cię nie lubią.

Nie ma gotowego przepisu na to, jak rozmawiać z bliskim,
aby namówić go do szukania pomocy, bo każdy jest inny.
Na pewno nie należy wywierać nacisku, szantażować
czy zmuszać. Dobrze jest mieć za to solidną wiedzę
na temat tej choroby. Pamiętajmy, że w przebiegu depresji występuje brak motywacji, obniżony poziom energii
i wzmożona męczliwość. Ważne jest, aby osoba chora czuła,
że jesteśmy gotowi ją wesprzeć, akceptujemy to, co się z nią
dzieje, ale też wiemy i wierzymy, że dzięki odpowiedniej
pomocy można poprawić jej komfort życia. Delikatnie ją
do tego zachęcajmy, zaproponujmy – jeśli to możliwe – swoje towarzystwo podczas wizyty u psychiatry czy psychologa. Czasem świadomość, że ktoś bliski czeka pod gabinetem,
jest kluczowa, obniża lęk i dodaje otuchy. Choremu należy
powtarzać, że jego sytuacja może ulec zmianie, że depresja
jest chorobą, którą leczy się, jak każdą inną.
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naw yki

szczęśliwych par
Karteczka z wyznaniem
„kocham cię” czy żegnanie się
pocałunkiem zamiast rzucanego
naprędce „cześć” – pozornie
błahostki, jednak pokazują,
że partnerzy są dla siebie ważni.
Warto wprowadzać je w życie.
/ tekst Agata Kucucha

D

robne gesty wyrażające miłość to najlepsza droga, by podtrzymywać uczucie i budować z partnerem prawdziwą więź. Poznaj zwyczaje, które
zbliżają, i zobacz, jak stworzyć udany związek.
Można się ich nauczyć. Wystarczy 21 dni codziennych treningów, aby nowe zachowanie stało się nawykiem.
1.

Rozmowa

Nie musi być nastawiona na długie dyskusje na poważne
tematy, ale też nie powinna ograniczać się do spraw domowych. Dzielcie się przemyśleniami, tym, co was boli, cieszy
czy wzrusza. Podejmowanie trudnych tematów pozwala lepiej
poznać partnera, ale ważne jest też zwykłe: „jak minął dzień?”.
2.

Moc pocałunku

Koniecznie na dzień dobry i dobranoc. To bardzo ważne,
aby zacząć i zakończyć dzień bliskością fizyczną, a pocałunek
jest jednym z najprostszych sposobów, by przystanąć na chwilę i okazać partnerowi zainteresowanie. Warto podtrzymywać
ten zwyczaj niezależnie od nastroju, bo wtedy pokazujecie
sobie, że wasze uczucie jest ważniejsze niż np. chwilowa złość.
6.

W kontakcie

Miły telefon, SMS czy e-mail wysłany w ciągu dnia do ukochanej osoby świadczy o uczuciu. Już jedna krótka rozmowa
w przerwie na obiad daje poczucie bliskości, informuje, w jakim
nastroju jest partner, jak mu mija dzień. Kiedy czujesz taką
potrzebę – byle w granicach rozsądku – po prostu zadzwoń.
7.

Kładzenie się spać

Nocne surfowanie po sieci albo krzątanie się po domu zamień
na pogaduszki z ukochanym. Wspólne kładzenie się do łóżka buduje poczucie bezpieczeństwa i relację z partnerem. To też
okazja, by porozmawiać o minionym dniu, zmartwieniach,
przyszłości. To bardzo cenne dla związku chwile, bo o tej porze
zazwyczaj już nic was nie rozprasza.
8.

Wspólne zainteresowania

Każdy jest inny, ma różne pasje i ulubione formy spędzania
wolnego czasu. Jednak dobrze mieć też w związku wspólną
przestrzeń. Jeździjcie na rowerach, uprawiajcie jogging, gotujcie, oglądajcie filmy lub grajcie w planszówki – na pewno
znajdziecie coś, co polubicie.

Rytuały

Szczęśliwe pary nie szczędzą sobie miłych słów. Drobny komplement na temat wyglądu lub pochwalenie pysznego obiadu
jest bardzo budujące i daje poczucie docenienia. W dodatku
motywuje, by następnym razem starać się jeszcze bardziej. ◆

Niektóre bywają zwyczajne, jak codzienny wieczorny spacer, inne oryginalne, zarezerwowane tylko dla was. Wszelkie nawyki dają poczucie bezpieczeństwa i budują intymność, będącą ważną podwaliną udanego związku.
4.

5.

Dotyk

Przytulenie, chw yt za rękę czy pocałunek w czoło
– szczęśliwe pary nie szczędzą sobie czułości. Bliskość fizyczna jest nieodłącznym elementem tworzenia więzi. Dotyk
potrafi zdziałać cuda, dlatego często przytulaj partnera,
zwłaszcza jeśli jesteście ze sobą już od dłuższego czasu.
3.

psychologia
reklama

psychologia

9.

Komplementy

Miłe niespodzianki

Monotonia potrafi zniszczyć każdy związek. Niezawodnym
sposobem jest zaskakiwanie siebie nawzajem. Nie chodzi
o wielkie rzeczy – wbrew pozorom drobiazgi mają większą
siłę oddziaływania. Karteczka z wyznaniem miłości, przygotowanie kolacji przy świecach czy bilety do kina – to zawsze
jest miłe i świadczy o zaangażowaniu.

nasz ekspert
Katarzyna Kucewicz, psycholog, psychoterapeuta
Centrum Terapii Kucewicz&Piotrowicz
Związek, w którym brakuje czułości, staje się pusty i zimny,
często wchodzi w kryzys lub w relację pełną obojętności.
Pary skarżą się, że brakuje im czasu, motywacji.
To błąd. Nieważne, czy jesteście ze sobą 5 czy 25 lat, warto
codziennie robić choć jedną małą rzecz dla związku:
mówić sobie miłe rzeczy, sprawiać niespodzianki, mieć
czas na wspólne rytuały. Szczęśliwe pary potrafią nawet
po latach ze sobą randkować i okazywać sobie miłość.
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Ziarnko
do ziarnka

Każdego miesiąca zachodzisz
w głowę, na co „rozchodzą
się” twoje pieniądze? Zacznij
zapisywać wydatki i zmień
niektóre nawyki. Nic też lepiej
nie motywuje do oszczędzania,
jak konkretny cel.
/ tekst Agata Kucucha

N

a wakacje, kupno mieszkania czy na tzw. czarną godzinę – powodów regularnego oszczędzania jest wiele. To nie jest łatwa sztuka,
ale jak pokazują badania CBOS, coraz więcej
Polaków docenia zalety posiadania finansowej rezerwy. Dla porównania: w 2007 r. posiadało ją 23 proc.
gospodarstw domowych, zaś w 2017 r. już 49 proc. Przyjmuje
się, że każdy powinien mieć odłożone minimum trzy pensje
na poczet nagłych i nieprzewidzianych wydatków, a jeszcze
lepiej, gdyby zgromadzone środki pozwalały pokryć podstawowe koszty życia przez pół roku. Dlaczego tyle? Bo tyle
średnio trwa znalezienie nowej pracy w razie utraty dotychczasowego źródła utrzymania. Już sama świadomość,
że posiadasz taki bufor bezpieczeństwa, jest bezcenna.
Warto zatem podjąć nieco trudu, by zacząć systematycznie
odkładać pieniądze. Zwłaszcza że nie musi się to wiązać
z większymi wyrzeczeniami. Oto kilka wskazówek, gdzie
i jak możesz poszukać oszczędności.

Kontrola kosztów

Zacznij od skrupulatnego zapisywania przez cały miesiąc
wszystkich wydatków – odręcznie w zeszycie czy instalując
specjalną aplikację w telefonie, jak wolisz. Dla ułatwienia,
podziel je na kategorie typu: jedzenie, ubrania, rachunki,
dzieci, dom, zdrowie, wydatki ekstra. Dzięki temu będziesz

wiedziała, ile na co wydajesz. W kolejnym miesiącu kontynuuj zapiski, ale stopniowo wprowadzając zmiany.
Na początek możesz wziąć pod lupę zakupy spożywcze. W przeciętnym gospodarstwie domowym są jedną z ważniejszych
pozycji generujących koszty. Planuj posiłki i chodź do sklepów
z wcześniej sporządzoną lista sprawunków, nie kuś się na promocje. Notuj też, co wyrzucasz z lodówki, np. produkty przeterminowane, zgniłe, spleśniałe. To znak, że kupujesz ich zbyt
dużo albo powinnaś inaczej planować posiłki. Jeśli do potrawy potrzebujesz pół kubka śmietany, w ciągu najbliższych dni
przygotuj inną, do której zużyjesz resztę. Zwracaj uwagę
na cenę – np. ten sam towar kupowany na wagę zwykle będzie
tańszy, śledź też gazetki promocyjne.

Obniż rachunki

Utrzymanie domu zabiera ci lwią część twoich comiesięcznych dochodów. Prąd, gaz, woda... ale nie tylko, bo dochodzą
też opłaty za telefon, telewizję, internet, czynsz. Większość
z nich może być niższa. Przeanalizuj, czy wykorzystujesz limit
rozmów i rzeczywiście oglądasz wszystkie dostępne kanały
telewizyjne. Może okaże się, że wystarczy mniejszy abonament, za który każdego miesiąca będziesz płacić mniej. W przypadku mediów wystarczy zmienić kilka nawyków – gaś za sobą
światło, odłączaj z kontaktów sprzęty, z których nie korzystasz, gotuj pod pokrywką, kąpiel w wannie zamień na prysznic, zmywarkę i pralkę ładuj zawsze do pełna, na bieżąco naprawiaj cieknące krany i korzystaj z systemu oszczędnego
spłukiwania. To tylko przykłady i choć tego typu zabiegi wydają ci się kroplą w morzu, w skali roku przyniosą realne oszczędności. Sprawdź i przekonaj się.

Płać gotówką i odkładaj

Łatwiej rozstać się z gotówką, płacąc kartą, dlatego zacznij używać gotówki. Co więcej, spróbuj wypłacać sobie konkretną
kwotę, z założeniem, że powinna ci ona wystarczyć np. na tydzień.
Wówczas, zwłaszcza pod koniec tygodnia, dwa razy zastanowisz się nad każdym zakupem. Dobrym sposobem na oszczędzanie jest też założenie subkonta: każdego miesiąca przelewaj
(albo zrób zlecenie stałe) określoną kwotę. Dodatkową motywacją jest ustalenie konkretnego celu. Marzysz, by jesienią
wyjechać w góry? A może twoja łazienka aż prosi się o odświeżenie? Odkładanie nawet symbolicznych 100 złotych po kilku
miesiącach pozwoli zgromadzić konkretną sumkę. ◆

~

Zrób porządki
Masz w domu niepotrzebne rzeczy? Sprzedaj je za pośrednictwem internetu albo na wyprzedażach garażowych. Nie dość,
że zyskasz nieco gotówki, to pozbędziesz się przedmiotów,
na których wyłącznie gromadzi się kurz.

~
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Omlet grzybiarza

• 2 jajka • 2 pieczarki • 4 świeże grzyby leśne
(np. prawdziwki) • 2 łyżki mąki • pół cebuli • ząbek
czosnku • szczypta chili • łyżka natki pietruszki
• po łyżeczce oleju i sosu sojowego • sól i pieprz
Grzyby oczyść, umyj i pokrój na cienkie plasterki.
Oddziel białka od żółtek. Białka ubij, po czym
dodaj do nich mąkę, żółtka, sól i pieprz, wymieszaj.
Na rozgrzanej patelni podsmaż posiekane czosnek,
cebulę i grzyby. Smaż, aż się zarumienią. Zmniejsz ogień
i wylej na patelnię masę jajeczną. Kiedy spód omleta się
przypiecze, przewróć go i smaż jeszcze przez chwilę.
Przed podaniem posyp natką i chili.

Makaron z podgrzybkami

• pół opakowania ulubionego makaronu
• 250 g młodych podgrzybków • mała cebula
• 2 ząbki czosnku• 2 łyżki masła • 1/3 szklanki
białego wina • kilka gałązek świeżego tymianku
• sól i świeżo mielony pieprz do smaku
Grzyby oczyść, umyj i jeśli są większe, pokrój.
Na patelni roztop masło. Zeszklij na nim obrane
i posiekane czosnek i cebulę. Dodaj sól, pieprz
i grzyby – duś przez ok. 4 minuty. Wlej wino i pozostaw
na ogniu przez kolejnych kilka minut, aż płyn się
nieco zredukuje. Makaron ugotuj według przepisu
na opakowaniu. Wymieszaj go z sosem, dopraw
do smaku, posyp listkami tymianku.

s e z o n na

Gr z yby
Kurki, podgrzybki, borowiki
– kuszą smakiem i aromatem.
Nie mogą się znudzić, zwłaszcza
że możesz je przyrządzić
na wiele różnych sposobów.
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Leśne tartaletki

• 12 babeczek z kruchego ciasta • 200 g leśnych grzybów
• pół małej cukinii • duża cebula • ząbek czosnku
• 2 jajka • 4 łyżki startego sera cheddar • 1/3 pojemnika
śmietany • olej do smażenia • łyżeczka słodkiej mielonej
papryki • szczypta chili • sól, pieprz do smaku
Na rozgrzanym oleju zeszklij drobno posiekaną cebulę.
Grzyby oczyść, obmyj, osusz i pokrój. Dorzuć do cebuli,
doprawiając solą i pieprzem. Po chwili dołóż pokrojoną
w kostkę, obraną cukinię. Duś, aż płyn odparuje. Wyłącz
i przestudź. Połącz ze sobą jajka, śmietanę, przeciśnięty przez
praskę ząbek czosnku, paprykę, chili i ser – wlej na patelnię
i wymieszaj. Gotowym farszem wypełnij tartaletki. Piecz je
w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 15 minut.
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Grzybowa zupa krem

• 400 g leśnych grzybów • cebula • 2 marchewki
• pietruszka • kawałek selera • 3 ziemniaki
• litr bulionu • pół pęczka natki pietruszki
• pół kubka śmietany • łyżka masła
• majeranek • sól i pieprz do smaku
Grzyby oczyścić i umyj. Większość pokrój w kostkę, część
w plasterki, które zostaną użyte do dekoracji. Wszystkie
podsmaż na maśle razem z pokrojoną cebulą. Plastry grzybów
odłóż do dekoracji. Do garnka z bulionem dodaj pokrojone
marchewkę, pietruszkę i seler. Gotuj 10 minut, po czym
wrzuć rozdrobnione grzyby i pokrojone w kostkę ziemniaki.
Pozostaw na ogniu jeszcze przez około 20 minut, aż ziemniaki
będą miękkie. Zupę dopraw śmietaną, majerankiem, solą
i pieprzem. Zmiksuj do konsystencji kremu. Porcje zupy
udekoruj i podawaj.

Gulasz wieprzowy

• 600 g wieprzowego mięsa, np. łopatki lub szynki • 300 g
grzybów • duża cebula • 2 ząbki czosnku • żółta papryka
• około 500 ml bulionu warzywnego lub wody • 2 łyżki
śmietany • łyżeczka słodkiej mielonej papryki • mąka
do oprószenia mięsa • 2 liście laurowe • 5 sztuk ziela
angielskiego, • po szczypcie tymianku i rozmarynu
• pieprz i sól do smaku • olej do smażenia
Oczyszczone i umyte grzyby potnij na dość grube kawałki.
Cebulę pokrój w kostkę, zeszklij na oleju, przełóż do garnka.
Na patelni podsmaż pokrojone w kostkę i oprószone mąką
kawałki mięsa oraz grzyby. Gdy lekko się zrumienią, wrzuć je
do garnka. Wlej bulion, rozdrobniony czosnek, liście laurowe,
ziele angielskie, rozmaryn i gotuj, od czasu do czasu mieszając,
aż mięso będzie miękkie. Następnie dodaj pokrojoną
na plasterki żółtą paprykę, tymianek, paprykę w proszku
i duś przez 10 minut. Śmietanę rozprowadź z sosem, wlej
do garnka, zagotuj i wyłącz. Dopraw solą i pieprzem.
Podawaj z pieczywem lub kaszą.
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Bardzo wiele książek należy przeczytać
po to, aby sobie uświadomić, jak mało
się wie – powtarzał Mikołaj Gogol.

K

kultura

ksią Żki

Słowa rosyjskiego pisarza przypominam sobie zawsze, gdy sięgam
po nową lekturę. A ponieważ szczególnymi względami darzę literaturę
biograficzną i wspomnieniową, zadaję sobie też pytanie: czy dowiem się
czegoś nowego? Czasem zdarzają się rozczarowania, zwłaszcza kiedy
czytam kolejną wersję życiorysu kogoś sławnego, licząc na spektakularne
„odkrycia”, do których nie dotarli znani mi już autorzy. Jednak nawet
wtedy powtarzam, że warto było przypomnieć sobie to, co wiem,
by w przyszłości bardziej docenić pracę pisarza.

gabriel michalik

Danuta Szaflarska. Jej czas
Grzegorz Jarzyna nazywał ją „aktorką totalną”. Sławę
i status pierwszej gwiazdy polskiego powojennego kina
przyniósł jej debiut w „Zakazanych piosenkach” (1946).
Miała wtedy 31 lat. Prawie 70 lat później – w 2015 r.
– zagrała swoją ostatnią filmową rolę w dramacie
„Moja matka i inni wariaci z rodziny”. Pytana o sekret
długowieczności odpowiadała: – Po prostu kocham życie
we wszystkich jego barwach. Życie jest cudem. Zawsze.
Wydawnictwo Agora

henryk waniek

thomas sjӦberg

Ingmar Bergman.
Miłość, seks
i zdrada
Miał pięć żon, dziewięcioro
dzieci, niezliczone kochanki.
Konsekwentny, zdyscyplinowany,
punktualny – tego samego
wymagał od swoich
współpracowników. Został
nie tylko najlepszym szwedzkim
reżyserem, ale także jednym
z największych artystów w historii
światowego kina.
Wydawnictwo Albatros

~

Szalone życie Macieja Z
Dla jednych – tłumacz i wykonawca ballad Leonarda
Cohena, dla innych – erudyta prowadzący magazyn
„Zgryz” i twórca niezapomnianych słuchowisk
radiowych, jak „Rodzina Poszepszyńskich”. Według
przyjaciela – malarza Henryka Wańka – Maciej Zembaty
to artysta wyzwolony i niepokorny, ale także człowiek
pełen szalonych pomysłów, zapalający się do różnych
interesów, z których niewiele kończyło się sukcesem.
Wydawnictwo Iskry

olivier guez

Zniknięcie
Josefa Mengele

wojciech lada

Bandyci z Armii Krajowej
Na ramieniu dumnie nosili biało-czerwoną opaskę
z literami AK, ale zabijali Żydów, strzelali do niewinnych
kobiet, mordowali dwuletnie dzieci za „donoszenie
gestapo”. Prawda nie zawsze jest wygodna. Chociaż Armia
Krajowa zapisała wspaniałą kartę w historii Polski, w jej
szeregach były też czarne owce – duzi chłopcy, którzy
chcieli pobawić się w wojnę, zabijać i zarobić. Gdzie kończy
się patriotyzm, a zaczyna bandytyzm? Ile jest prawdy
w czarnej legendzie polskiego podziemia?

Nie wyglądał na potwora, ale nim
był. Niemiecki lekarz, zwany
Aniołem Śmierci, przez półtora
roku był panem życia więźniów
w obozie koncentracyjnym
Auschwitz. Wysłał tysiące osób
do komór gazowych, prowadził
okrutne eksperymenty.
Po zakończeniu drugiej wojny
przez ponad 30 lat ukrywał się
przed tropicielami nazistów.
Wydawnictwo Sonia Draga

Wydawnictwo Znak
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krzyżówka / JOLKA
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!

• choroba przenoszona przez widliszki, zimnica • cykliczne utrapienie alergika • ma sumiasty zarost • odczuwalny wobec silniejszego • mały
nóż chirurgiczny z obosiecznym ostrzem • … cappuccino, kawa rozpuszczalna • … życia - to szara codzienność • gąszcz nie do przebycia
• mimowolne drganie gałek ocznych • był nim Petlura, Bohun • maszyna na pasie startowym • … Monachium, klub Roberta Lewandowskiego
• y - rzędna, x - ? • główny uczestnik korridy • partnerował żabie Monice w programie „Ciuchcia” • bezwład, zastój, w który można popaść
• stan chorobowy, podobny do głębokiego snu • tradycyjna szata japońska • nerwowy lub żołądka • cierpi na niedokrwistość • zastrzyk
lub usunięcie zęba • pielęgniarka, sanitariuszka • ból nerwu kulszowego • zachwycający ze szczytu góry • naczynie z Tuły, do parzenia herbaty
• chwilowa utrata przytomności, zasłabnięcie • zmętnienie rogówki wskutek jej choroby lub urazu • Edmondo de …, pisarz włoski, autor
„Serca” • podatny na wszelkie uczulenia • pilnik o grubych nacięciach • choroba oczu wywołana zbyt wysokim ciśnieniem śródgałkowym
• przyłączenie się do czegoś • fragment epopei opiewający bohaterskie czyny • jednostka tapety lub papieru toaletowego • odgałęzienie,
ramię np. rzeki • mierzy poziom alkoholu we krwi
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Buszujący
w internecie
Alkohol, narkotyki, papierosy
i w końcu… internet.
Uzależnienie jak każde inne.

I

Tylko czy na pewno?

le znacie dzieci uzależnionych od papierosów,
alkoholu czy narkotyków? Zero? A ile znacie
tych nałogowo korzystających z komputera
czy smartfona? Podejrzewam, że już po chwili zaczyna brakować wam palców u rąk.
W weekend poszłam na obiad do osiedlowej restauracji. Po chwili obok usiadła para z około 3-letnim
dzieckiem (jeszcze jechało w wózku). Ruch był
duży, więc od razu uprzedzono nas, że na danie
główne trzeba będzie dość długo poczekać. Łącznie spędziliśmy tam (państwo z dzieckiem i ja) prawie dwie godziny. Przez cały ten czas malec
nie oderwał wzroku od smartfona. Gdy kelnerka
przyniosła jedzenie, nawet się nim nie zainteresował (mimo że zapach cieniutkiej pizzy był nieziemski). Mama podawała wpatrzonemu w ekran synkowi jedzenie prosto do buzi. Później wsadzili
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go do wózka i odjechali w siną dal – on, ona, ono
i smartfon – typowa rodzina XXI wieku.
Przyznaję, że wróciłam do domu przerażona. Choć
należę do tak zwanego pokolenia X, staram się ograniczać używanie telefonu czy internetu, szczególnie
w towarzystwie. Dopiero teraz zaczynam rozumieć,
jak bardzo wszechobecny dostęp do wirtualnego
świata nas otępia (aż strach pomyśleć, co robi z kształtującymi się dopiero umysłami dzieci).
Owszem, internet zrewolucjonizował świat – szczególnie w kwestii dostępu do informacji. Rozwiązywanie krzyżówek nigdy nie było takie łatwe. Jednakże wiele informacji w sieci to bezużyteczne śmieci.
Wystarczy przejrzeć strony główne najpopularniejszych serwisów internetowych. Kiedyś zagadkowe,
wręcz absurdalne tytuły były domeną tabloidów.
Dziś to norma nawet w portalach aspirujących
do miana opiniotwórczych. Nie liczy się wartość
merytoryczna, tylko KLIK, bo przecież na tym się
zarabia. „Czy asteroida uderzy w ziemię?”. Już w pierwszym akapicie dowiadujemy się, że nie. „Znalazłeś
portfel z gotówką. Nie popełniaj tego błędu”. Jakiego? Kliknij to się dowiesz. Internetowe dziennikarstwo zaimkami stoi. Czasem nawet nie obchodzi
nas odpowiedź. Wchodzimy w artykuł tylko po to,
aby sprawdzić, w jaki sposób tym razem autor wybrnie
z tytułowej zagadki.
Internet rozleniwia i odzw yczaja od myślenia.
Kiedyś potrafiliśmy godzinami wytężać umysły,
żeby sobie przypomnieć nazwisko aktora. Dziś nikt
nie zawraca sobie głowy zapamiętywaniem. Wystarczy wyciągnąć telefon i rozwiązanie podane jest na
tacy. Ciekawe, jak często nauczyciel w szkole słyszy
od uczniów argumenty typu: „Po co się mam tego
uczyć, skoro mogę sprawdzić w internecie”.
Zastanawiam się, ile czasu jeszcze potrzeba, abyśmy
wrócili do tradycyjnych gazet i książek. I czy to w ogóle jest możliwe? Od jakiegoś czasu renesans przeżywają płyty winylowe, sięgamy po nie, bo odtwarzana z nich muzyka ma w sobie jakąś magię. Może
kiedyś zrozumiemy, że prawdziwa magia jest w realnym życiu, a nie tym wirtualnym. I zamiast chwalić się na Instagramie, jak świetnie spędzamy wakacje, po prostu zaczniemy się dobrze na nich bawić?
Tak, tak… a czy w tej bajce były smoki? ◆
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