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Podobno pierwszy dzień po długim weeken-
dzie to najmniej efektywny dzień w pracy. 
Niektórzy żartują, że po urlopie przydałby 

się przynajmniej jeden dzień odpoczynku. A może 
wystarczy dobrze przygotować się do wakacji?  
Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak to zrobić, zajrzy-
cie do tematu numeru. Podpowiadamy, co zrobić, 
by naprawdę się zrelaksować. 
Momenty odprężenia niezbędne są także na co dzień. 
Okazuje się, że wielu osobom pomaga w tym czwo-
ronożny (i nie tylko) pupil. Dużo przyjemniej wra-
ca się do domu, wiedząc, że czeka tam na nas uko-
chany zwierzak. 
Lato to także doskonały czas na kulinarne ekspe-
rymenty. Zachęcamy, by korzystać z darów natu-
ry i zajadać się kolorowymi, pachnącymi owoca-
mi. À propos dobrodziejstw, jakie oferuje nam 
przyroda, wiedzieliście, że łąka także obdarza nas 
wartościowymi składnikami? Sprawdźcie, do cze-
go można wykorzystać mniszek lekarski, pokrzy-
wę czy bratek polny.
Dowiecie się także, jakie naturalne sposoby naj-
skuteczniej łagodzą ukąszenia komarów i użądle-
nia os oraz jak się opalać, aby uzyskać piękną, 
lecz zdrową dla skóry opaleniznę. Wakacje waka-
cjami, ale nie zapominajcie o tym, co najważniej-
sze, czyli o zdrowiu. Anemia i osteoporoza to tyl-
ko niektóre z tematów, które podejmujemy w tym 
numerze „Sezonu na Zdrowie”.

Życzę wszystkim urlopów, które okażą się praw-
dziwym wypoczynkiem.

Redaktor Naczelna 
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Zastanawiałaś się kiedyś, jak to jest możliwe, że tak 
rzadko czujesz się naprawdę zrelaksowana? 
Że po wakacjach, weekendach, a nawet wolnym 
wieczorze masz wrażenie, że w twojej głowie 
kłębi się jeszcze więcej? Nie ty jedna tak czujesz. 

I, co ciekawe, prawdopodobnie nie chodzi o nadmiar obo-
wiązków, wszyscy mamy ich za dużo. Problemem jest zwy-
kle to, że straciłaś umiejętność odpoczywania. Większości 
z nas wydaje się, że relaksowanie się jest dla nas naturalne 
i błędnie uważamy, że odpoczynek to: „usiąść i obejrzeć 
film”. Niestety, to nie działa: relaksowania, zrzucania nega-
tywnych emocji i redukcji stresu musimy się nauczyć. Podob-
nie jest z wakacjami: nie wystarczy wyjechać – wypoczynek 
się „sam nie zrobi”. Część stresów i problemów urlopowych 
fundujemy sobie na własne życzenie. Odpoczywać można 
się nauczyć, a dobrze przygotowany urlop może być napraw-
dę relaksujący. 

DLACZEGO POTRZEBUJESZ WAKACJI?
Wiele osób traktuje urlop jak niepotrzebną stratę czasu 
lub rodzaj egoizmu: „Tyle jest do roboty, a ja chcę się wyspać. 
Tak nie wolno”. Tymczasem wypoczynek jest równie waż-
ny jak zdrowe żywienie, sen, badania okresowe czy regu-
larna gimnastyka. 
Systematyczny relaks pozwala utrzymać wysokie tempo życia 
w pozostałe dni. Umożliwia też regenerację przeciążonego 
układu nerwowego, znacznie poprawia nastrój i odporność 
psychiczną. Bo, żeby funkcjonować na pełnych obrotach, raz 
na jakiś czas musimy „zrestartować system” i oczyścić go z nie-
potrzebnych elementów. Warto pamiętać, że wypoczywasz 
nie tylko dla siebie, ale i dla bliskich. To dzięki wakacjom masz 
dla niech więcej energii, cierpliwości, w efekcie w waszym 
domu łatwiej o pozytywne emocje. 

TO TAKIE TRUDNE
Co w sytuacji, jeśli nie masz czasu ani chęci odpoczywać, 
obowiązki gonią cię nawet na urlopie, a poza tym nie pamię-
tasz nawet, kiedy ostatnio się zrelaksowałaś? Cóż, jak wie-
le kobiet masz pewnie ocenę celującą z obowiązkowości 
i dwóję z umiejętności wypoczywania. Do tego dochodzą 
nadmiar zajęć, ogromny stres i presja otoczenia, żeby być 
idealną mamą, żoną i pracownikiem. Wiele z nas wcześnie 
przyswaja zasady typu: „Nie można siedzieć i nic nie 
robić”, a leń to negatywny bohater wielu bajek. Stara-
my się więc nawet na wakacjach cały czas mieć kon-
struktywne zajęcie, inaczej dopadają nas wyrzuty sumie-
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~Nie chcesz kolejny raz wracać z wyjazdu jeszcze bardziej znużona 
niż przed nim? Tym razem zrób to inaczej: porządnie przygotuj się 

do urlopu. Spokojnie, nie chcemy ci dokładać obowiązków. Przeciwnie 
– pomożemy ci wreszcie odpocząć. / TEKST Anna Dąbrowska

nia. Dlatego wypoczynku musimy się nauczyć od nowa 
i dobrze przygotować do wakacji. Naprawdę warto. 

TYLKO JAK? 
Jeżeli chodzi o wakacje, warto się do nich przygotować. 
Nie, nie mówimy o dodatkowych obowiązkach. Przeciwnie. 
Podstawą urlopu są: zmiana otoczenia, zajęć i trybu działania. 
Chodzi o to, aby miejsce pobytu dostarczyło oczom i mózgo-
wi „dostawę” odmiennych bodźców. Niekoniecznie musi to 
być tropikalna wyspa. Sprawdzi się każde miejsce, które lubisz: 
polskie morze, Mazury, działka znajomych w lesie. Nawet... 
zamieszkanie przez kilka dni u przyjaciół z tej samej miejsco-
wości, którzy mają dom z ogrodem. 
Drugi ważny element efektywnego wypoczynku to zmiana 
planu dnia. Nie zrelaksujesz się, jeśli będziesz robić to samo 
co zwykle, w tych samych porach, nawet jeśli będziesz 
to robiła w Grecji. Jeśli dla relaksu oglądacie z mężem seria-
le, nie zabieraj laptopa. Jeżeli na co dzień jesteś zaganiana, 
zatrzymaj się. Pracujesz fizycznie – odpoczywaj biernie. Pra-
cujesz w usługach i masz kontakt z ludźmi? Na wakacje 
wybierz spokojne miejsce w opcji all inclusive, aby to ciebie 
obsługiwano. Taka zmiana pozwoli twojemu układowi ner-
wowemu na regenerację. I, najważniejsze, zmień tryb funk-
cjonowania: z działania i planowania na nicnierobienie 
oraz bycie tu i teraz. 

PLANOWANIE JEST WAŻNE
Dobry pomysł na wakacje to już duża część sukcesu. Chodzi 
o to, aby wybrać termin, miejsce i towarzystwo, które pozwo-
li całej rodzinie wypocząć. Przede wszystkim nie kieruj się, 
ani modą, ani naciskami otoczenia. Wszyscy jeżdżą w tropi-
ki do kurortów, ale tobie się marzy namiot nad Wkrą? Postaw 
na drugie rozwiązanie. Jeśli ideał wypoczynku to dla ciebie 
czytanie książek i granie w planszówki, to OK. Są osoby, któ-
re nie lubią tłumu i upału, więc najlepiej czułyby się na waka-
cjach w marcu czy wrześniu. Czemu nie, jeśli to możliwe? 
Ważna też jest odpowiedź na pytanie: z kim? Psychologowie 
podpowiadają: najlepiej nie z obcymi, bo oswajanie się i docie-
ranie trwa dłużej niż sam urlop. Lepiej wyjechać z ludźmi, 
których znasz, a w dodatku lubisz i czujesz się przy nich swo-
bodnie. Najgorzej działa spędzanie czasu z osobami, które się 
kłócą między sobą oraz generują dużo negatywnych emocji 

(narzekaczom mówimy stanowcze: nie!). 
Planowanie wakacji z wyprzedzeniem ma jeszcze jedną 
zaletę: psychologowie zaobserwowali, że urlop najbar-
dziej cieszy wtedy, kiedy się zbliża. Lubimy wyobrażać  →

WAKACJE
CZAS NA TU I TERAZ

WDECH – WYDECH
Droga do nauczenia się bycia tu i teraz wiedzie przez medytację, a pierwszym krokiem na niej jest świadome oddychanie.  

Jeśli zaczniesz się koncentrować na oddechu, zastanowisz, czy jest płytki, długi, przeponowy czy nie, odzyskasz świadomość  
bycia w danej chwili i miejscu. Oddech to tzw. umocowanie. Powinien być głęboki, przeponowy i wolny. 10 wdechów i wydechów  

pozwoli ci odnaleźć się w każdej sytuacji, pomoże skoncentrować myśli, okiełznać emocje. 
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NASZ EKSPERT
Joanna Wielgopolan

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

Jak odpoczywać, aby naprawdę wypocząć? 
Efektywny relaks polega na tym, aby pozbyć się napięcia. 
Chodzi o to, by obniżyć poziom kortyzolu, uwolnić się 
od negatywnych emocji, które często gromadzą się w nas 
tygodniami, i dzięki temu pozwolić odpocząć zmysłom 
i zregenerować ciało. Niestety, dla wielu osób wakacje to często 
dodatkowy stres, gonitwa za kolejnymi punktami 
w harmonogramie, kłótnie z bliskimi i różne napięcia. 

Dlaczego wyjazdy tak często wiążą się z nerwami? 
Przecież to powinien być przyjemny czas... 
Powodów jest kilka. Jeśli chodzi o wakacje, duży wpływ 
na nas mają oczekiwania otoczenia i pewne społeczne 
wizje. Często podporządkowujemy się im, nawet nieświa-
domie. Ostatnio jeden z moich znajomych wrzucał 
na Facebooka zdjęcia z wakacji na rajskiej plaży. Zdałam 
sobie sprawę, że wiele osób tak robi. A kto wrzuca zdję-
cia z wakacji pod namiotem? Czy ktoś jeszcze w ogóle jeź-
dzi pod namiot czy na działkę? Mamy poczucie, że jeśli 
nie będziemy w oryginalnym i wyjątkowym miejscu, urlop 
się w jakiś sposób „nie liczy”. 
Albo zaliczamy kolejne zabytki z zegarkiem w ręku, bo nie moż-
na np. być w Paryżu i nie zobaczyć tego czy tamtego. Otóż 
można. Odpocząć można dokładnie tak samo w polskim 
lesie, jak i na Bali. Identycznie można się też zmęczyć i zestre-
sować takimi wakacjami. Bo umiejętność relaksu jest zwią-
zana z nami, a nie z miejscem, w którym jesteśmy. 

Jak tu się relaksować, kiedy ciągle kłócimy się z partnerem, 
a dzieci nie słuchają, co się do nich mówi?
Cóż, wiele napięć wynika z tego, że postanawiamy przez dwa 
tygodnie pracować nad związkiem i naprawić go, przeżyć 
„drugi miodowy miesiąc”. Albo chcemy nagle wychować 
nasze dzieci, bo mamy wreszcie na to czas. W tydzień czy dwa 
nie uda nam się zmienić zasad panujących na co dzień 
w domu. To po prostu niewykonalne. Poza tym w „trybie 
wakacyjnym” funkcjonujemy zupełnie inaczej niż zwykle. 
Dlatego mamy do czynienia w zasadzie z inną rodziną i czę-
sto nie da się przełożyć tego, jak czujemy się i zachowujemy 
na wakacjach, na to, co jest w domu. 

Jak więc odpoczywać? 
Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że relaksu trzeba 
się najpierw nauczyć. Mało osób ma naturalny dar i taki 
wewnętrzny przełącznik: działanie/wypoczynek. Większość 
z nas musi się tego nauczyć. Ale można to zrobić. Najlepiej 
jest ćwiczyć cały rok, regularnie poświęcając czas na relak-

sację. Nie dość, że będzie to rozładowywać napięcia na bie-
żąco, to wyjeżdżając na wakacje, będziemy wiedzieć, czego 
się po sobie spodziewać i jak odreagować stres. Ważna jest 
zmiana trybu, w jakim funkcjonujemy na co dzień. Najczę-
ściej chodzi o przestawienie się z działania na niedziałanie. 
Jeśli codziennie odhaczamy punkty i realizujemy plany, 
nie wypoczniemy, robiąc to samo, tylko w innym miejscu. 
Ta zasada dotyczy też codzienności: leżąc na kanapie po całym 
dniu siedzenia, nie zregenerujemy się. Tu zadziała wypoczy-
nek aktywny, np. chodzenie. Zawsze zachęcam do poszuki-
wania odpoczynku naturalnego: wycieczek do lasu, space-
rów nad morzem itd. 
Ważne jest, aby w pierwszej kolejności brać pod uwagę to, 
co sprawi, że się zregenerujemy, a nie ulegać naciskom 
czy normom. Dotyczy to wyboru miejsca i sposobu spę-
dzania czasu. Może to, co powiem, nie będzie zbyt popu-
larne, ale dla wielu matek wyjazd z dziećmi nie różni się 
specjalnie od opieki nad nimi w domu. A przecież to nor-
malne, że opiekunowie też czasem potrzebują odpoczyn-
ku. Dlatego warto wynegocjować z rodziną dwa, trzy dni 
tylko dla siebie. I, co najważniejsze, warto ten wolny czas 
wykorzystać do wsłuchania się w siebie i bycia tu i teraz. 
Na przykład przy użyciu technik mindfulness. 

Czyli?
Mindfulness uczy słuchania siebie, zaglądania do wnętrza, 
dostrzegania emocji i napięć w ciele. To pomaga zreduko-
wać napięcie. Jest skuteczne, bo tego bardzo brakuje więk-
szości z nas. Uważność odpowiada na naturalną potrzebę 
wyciszenia. Jesteśmy przebodźcowani, zalewani informa-
cjami, rzadko rozumiemy sygnały z własnego wnętrza. 
Nie odróżniamy emocji, ignorujemy sygnały wysyłane 
przez nasze ciało. Nie zawsze radzimy sobie z przeżywaniem 
negatywnych emocji. Dodatkowo, ciągły stres utrudnia zdro-
we funkcjonowanie i zadbanie o siebie, a wiele osób nie umie 
go rozładowywać. Mindfulness to jedno z lekarstw.

Co nam daje?
Pozwala chociażby nauczyć się reagować na trudne uczu-
cia i rozładowywać je. Uczy obserwacji tego, co dzieje się 
w naszym wnętrzu: co czujemy, dlaczego myślimy tak, a nie 
inaczej? Pozwala wyłapać emocje na wczesnym etapie, 
zanim „się nakręcą”. Dostajemy też narzędzia: jak odpusz-
czać pewne rzeczy, widzieć siebie z innej perspektywy. 
To także nauka odpoczywania i słuchania sygnałów pły-
nących z ciała. To przydatne lekcje, które pomagają relak-
sować się nie tylko na wakacjach, ale i na co dzień. ◆

temat numeru

sobie i planować wakacyjny wypoczynek. Dlatego już kilka 
tygodni wcześniej będziesz wprawiać się w dobry nastrój. 

USTAL PRIORYTETY
Zanim wyjedziesz, zadbaj o to, żeby ci nic nie przeszkadzało. 
Począwszy od prozaicznych rzeczy jak sprzątanie czy dokoń-
czenie ważnego listu. Zamiast zostawiać sobie to na czas 
po powrocie, zrób to jak najszybciej, zanim jeszcze wejdziesz 
w tryb urlopowy. Warto także dopilnować, żeby nie „ścigała 
cię praca”. Najlepiej być „poza zasięgiem”. Uważasz, że to nie-
możliwe? Wiele osób tak myśli, a potem okazuje się, że kiedy 
zniknęli na kilka dni, nie stało się nic złego. 
Przed samym wyjazdem przygotuj w spokoju listę rzeczy 
do zabrania, oszczędzi ci to nerwowego myślenia, czy wszyst-
ko spakowałaś. Zrób też zebranie rodzinne, na którym poroz-
mawiacie o swoich oczekiwaniach i wizji wakacji. To oszczę-
dzi wielu spięć po dojeździe na miejsce. 

NIE DAJ SOBIE POPSUĆ WYPOCZYNKU
Na miejscu bardzo dużo zależy od twojego podejścia – grunt 
to pozytywne nastawienie. Jeśli nie będziesz się niczym przej-
mować, nic nie popsuje ci wypoczynku. Z kranu kapie, trud-
no. Jedzenie niedobre, bez przesady, przez kilka dni da się 
przeżyć. Pada, nie masz na to wpływu. 
Paradoksalnie, najlepiej wypoczniesz, jeżeli nie rozpiszesz każ-
dego dnia z zegarkiem w ręku. To częsty przypadek: ludzie 
tak się skupiają na zwiedzaniu i zaliczaniu kolejnych atrakcji, 
że czują się jak w pracy. Jest lista i trzeba ją realizować. Nie wrócisz 
zregenerowana z wakacji, które polegały na uskutecznianiu 

punkt po punkcie kolejnych atrakcji i ciągłego poganiania 
wszystkich. Zostaw miejsce na nicnierobienie, improwizację 
i zmianę planu. Warto ustalić priorytety: odpoczynek waż-
niejszy niż np. zwiedzanie.

CO TO JEST MINDFULNESS?
Przy okazji rozmawiania o wypoczynku warto przywołać ter-
min mindfulness. Tzw. „uważność” to jeden z ciekawszych 
sposobów na relaks, odstresowanie się, pozbycie negatywnych 
emocji. Trening ten warto praktykować nie tylko podczas 
wakacji, lecz także na co dzień, choćby przez kilka minut. 
Skuteczność mindfulness potwierdzają liczne badania, dostęp-
ne są książki i kursy. Sama idea jest oparta na najprostszej 
zasadzie z możliwych: bądź tu i teraz. Nie myśl o przyszło-
ści ani przeszłości, obserwuj to, co się dzieje wokół ciebie, 
słuchaj, patrz, skup się na oddechu. Akceptuj wszystko, 
co się pojawia. Zamiast zmuszać się do pozytywnego nasta-
wienia, pomyśl: negatywne myśli i emocje znikną z następ-
nym wdechem, jeżeli nie będziesz poświęcać im uwagi. 
Warto to praktykować szczególnie na wakacjach. Jeśli jesteś 
na plaży, bądź tylko tam. Nie w pracy, nie za rok i nie przed-
wczoraj. Chłoń wszystko, co się dzieje. Wtedy przeżyjesz 
wypoczynek najpełniej. ◆

~
Podstawą urlopu są: zmiana 

otoczenia, zajęć i trybu 
działania. Chodzi o to, 

aby miejsce pobytu dostarczyło 
oczom i mózgowi nowych 

bodźców. Niekoniecznie musi 
to być tropikalna wyspa.

~
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aleja gwiazd~
Gdyby 

ktoś chciał 
skrzywdzić 
moje dzieci, 
zrobiłabym 

wszystko, by je 
chronić. Matki 
zamieniają się 
w tygrysice, 
żeby bronić 

swoje 
potomstwo. 

~
~

Sława nie przewróciła jej w głowie, bo musiało upłynąć kilka lat, zanim 
została królową szwedzkiego kryminału. Camilla Läckberg szczerze 
opowiada o początkach kariery, depresji poporodowej i wychowaniu 

nastolatków. / ROZMAWIA Agnieszka Święcicka

 →

Gdybyś była dziennikarką i miała zadać pytanie pisar-
ce Camilli Läckberg, o co byś ją zapytała?
Doskonałe pytanie. I bardzo trudne, bo prywatnie uwa-
żam siebie za bardzo nieinteresującą osobę. Zawsze mnie 
fascynowało, że ludzie widzą we mnie kogoś zupełnie 
innego, sądzą, że jestem kimś ciekawym. Tymczasem 
prawda wygląda tak, że wiodę zwyczajne życie i jestem 
aż do przesady nudna. 
Ponieważ wszyscy myślą, że sukces, który stał się moim 
udziałem, osiągnęłam bardzo szybko, według wielu wystar-
czyła jedna noc (śmiech), prawdopodobnie zapytałabym 
o to, jakie były jej pierwsze lata bycia pisarką.  

Skoro padło pytanie, teraz czekam na odpowiedź.
Nie mogę zmarnować okazji, żeby wyjaśnić, jak napraw-
dę wyglądały te pierwsze lata mojej kariery pisarskiej. 
Jestem bardzo dumna z doświadczeń tamtego okresu. 
To była ciężka praca. Przemierzałam Szwecję wzdłuż 
i wszerz, spotkania odbywały się w lokalnych bibliote-
kach. Rozmawiałam ze starszymi paniami bibliotekar-
kami i wszystkimi paniami, które przychodziły, żeby nas 
posłuchać. Były w wieku pań bibliotekarek i najczęściej 
pojawiały się trzy, cztery. Pamiętam spotkanie w księ-
garni, na które nikt nie przyszedł. Spędziłam tam kilka 
godzin, bawiąc się długopisem. Szczerze przyznaję, 

że tamte doświadczenia były mi potrzebne, żebym dziś 
potrafiła docenić to, co udało mi się osiągnąć. 

Doświadczenia trudne do zapomnienia.
A wiesz, jak wyglądała moja pierwsza zagraniczna podróż 
promocyjna? Byłam bardzo podekscytowana, gdy przy-
szło zaproszenie. Podróżowałam po Niemczech, przeje-
chałam cały kraj sama. Wręczono mi plik biletów na pociągi, 
ale nie zapewniono hotelu. Zatrzymywałam się w hoste-
lach, każdego dnia w innym. Regularnie pojawiały się 
problemy z kluczami do pokojów, bo były zabierane przez 
innych gości. 
Żadnego splendoru, dużo ciężkiej pracy – tak wygląda-
ły moje pierwsze pisarskie lata. Co istotne, byłam już 
wtedy matką, miałam dwoje małych dzieci. Swój czas 
musiałam dzielić pomiędzy rodzinę i pisanie. Było trud-
no, ale nie zmarnowałam szansy, którą dostałam od losu, 
i dotarłam do miejsca, w którym dzisiaj jestem. 

Myślę, że tamto doświadczenie udowodniło, że jesteś 
silną kobietą. 
Już samo posiadanie rodziny to ciężka praca, która nigdy 
się nie kończy. Przecież trzeba wychować nowe pokolenie. 
Mądrze wychować. Nigdy nie zapominam o tym, że jestem 
matką i mam do wykonania bardzo odpowiedzialną  

NIE ZMARNOWAŁAM SWOJEJ

SZANSY
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aleja gwiazd

~
Faye ze „Złotej klatki” już w dzieciństwie musiała stać się na tyle silną 

osobą, by przeciwstawić się brutalnemu ojcu. Ta wewnętrzna siła 
dodała jej determinacji do działania w życiu dorosłym.
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Camilla 
Läckberg
Urodziła się 30 sierpnia 1974 r. 
w Fjällbace (Szwecja). 

Absolwentka Szkoły Ekonomii 
i Prawa Handlowego przy 
Uniwersytecie w Göteborgu.

Po studiach zamieszkała 
w Sztokholmie i przez kilka lat 
pracowała jako ekonomistka. 

Ma czworo dzieci: syna Wille 
i córkę Meję (z pierwszym 
mężem, muzykiem Micke 
Erikssonem), Charliego 
(z drugim mężem, 
funkcjonariuszem policji 
Martinem Melinem) i Polly 
(z modelem i zawodnikiem 
MMA, Simonem Sköldem). 

Pytana o hobby, wymienia: 
pisanie i gotowanie. Jest 
autorką książki kucharskiej 
„Smaki z Fjällbacki”.

aleja gwiazd

pracę. A współczesne dzieciaki mają różne pomysły na sie-
bie. Chcą być gwiazdami You Tube’a, robić karierę w tele-
wizji. Liczą, że wszystko przyjdzie im łatwo i szybko. 
Nie rozumieją, że za sukcesem bardzo często kryje się dłu-
ga i ciężka praca. Bohaterki moich książek to wiedzą.

Rzeczywiście, Erika z sagi o Fjällbace, jak i Faye 
ze „Złotej klatki” osiągnęły sukces ciężką pracą. 
Łączy je też doświadczenie bolesnego dzieciństwa. Moje 
bohaterki postępują zgodnie z teorią Darwina o przysto-
sowaniu się organizmu do panujących w środowisku 
warunków. Kiedy kobieta rodzi dziecko, staje się ono 
centrum jej wszechświata. W moim wypadku wygląda-
ło to inaczej, bo od początku każde z dzieci, a mam ich 
czworo, traktowałam jako osobnego człowieka. Obser-
wowałam i nadal to robię, jak zmienia się ich wygląd 
i dojrzewa ich osobowość. W przypadku Faye ogromne 
znaczenie ma fakt, że ona już w dzieciństwie musiała stać 
się na tyle silną osobą, by móc przeciwstawić się brutal-
nemu ojcu. Ta wewnętrzna siła dodała jej też determi-
nacji do działania w życiu dorosłym. 
Życie obfituje w smutki, klęski i wyrzeczenia. Mnie też 
spotkało ich wiele, ale wszystkie miały wpływ na to, jaką 
osobą obecnie jestem. Wierzę, że wszystko, co w naszym 
życiu się wydarza, wydarza się po coś, kształtuje nas, 
czyni silniejszymi. Jeśli otrzymałabym możliwość zmie-
nienia swojego życia, nie skorzystałabym, bo nawet zła 
decyzja, którą podjęłam, przyczyniła się do tego, jaką 
osobą się stałam.

Moją uwagę zwrócił wątek kobiet, które zaczynają dzia-
łać, gdy ich dzieciom dzieje się krzywda. Tak było 
w przypadku Anny z sagi o Fjällbace i Faye.
Instynkt macierzyński to wszechpotężna siła. Gdyby ktoś 
chciał skrzywdzić moje dzieci, zrobiłabym wszystko, by je 
chronić. Byłabym bardziej wściekła, niż gdyby ktoś chciał 
zrobić mi coś złego. Matki zamieniają się w prawdziwe 
tygrysice, żeby bronić swoje potomstwo. Niestety, są też 
zdolne do największego okrucieństwa. Szwecja żyje 
teraz sprawą 10-latka, którego matka miesiącami 
torturowała i doprowadziła do jego śmierci. 

Powieść „Złota klatka” wzbudziła niepokój 
o przyszłość sagi o Fjällbace. Czy jej fani 
mogą liczyć na kolejny tom?
Oczywiście. Fjällbacka na pewno wróci, cho-
ciaż fani będą musieli trochę poczekać. Naj-
pierw pojawi się nowa opowieść o Faye, potem 
kolejne śledztwo w Fjällbace. Mam już nawet 
pomysł na tytuł – „Kukułka”. Szczerze przyznaję, 

że musiałam trochę odpocząć od Eriki i Patrika, za bar-
dzo mnie zmęczyli, byli zbyt wymagający. Potrzebowa-
łam przerwy, stąd historia Faye. 

Jak wśród licznych obowiązków matki i bizneswoman 
udaje ci się znaleźć czas na pisanie?
Wykorzystuję każdą wolną chwilę. Pisaniem zajmuję się, 
gdy dzieci nie ma w domu. Ale tworzenie książki to tyl-
ko niewielka część pracy pisarki. Mam też do wykona-
nia inne zadania: odpowiadam na e-maile, ustalam spo-
tkania z czytelnikami (odbywają się zawsze w te same 
dwa dni tygodnia). Muszę być bardzo zorganizowana 
i taka jestem. 

Dzieciaki są zachwycone, że ich mama jest bardzo zna-
ną pisarką?
Trójka starszych – tak, najmłodsza Polly ma tylko trzy 
lata, więc nie interesuje jej praca mamy. Starsze uwiel-
biają czytać książki, szczególnie Meja, która jutro skoń-
czy 15 lat i tygodniowo czyta cztery, pięć książek w języ-
ku angielskim. Bardzo mnie to cieszy. Mniej, gdy słyszę 
jej deklarację, że gdy dorośnie, zostanie pisarką. Ale nie 
torpeduję jej pomysłu, nie mówię, że jest zły. Wychodzę 
z założenia, że córka sama musi się przekonać, co jest jej 
przeznaczeniem.
Najbardziej cieszy mnie, że dzieci doceniają moją pracę, 
ale nie chwalą się, że ich matka to ta pisarka Camilla 
Läckberg. Mają konta na Instagramie, lecz nie zamiesz-
czają zdjęć domowych. Nasze prywatne życie pozostaje 
prywatne. Nie interesuje ich moja obecność w mediach, 
wywiady prasowe, radiowe czy telewizyjne. Ku mojej 
ogromnej radości, potrafią zachować się w towarzystwie 
starszych, wiedzą, że trzeba się grzecznie przywitać, 
poprosić o zgodę na odejście od stołu. 

Przykład idzie z góry.
To prawda, dlatego staram się, żeby miały kontakt z dobry-
mi wzorcami zachowań. Niektórzy mogą stwierdzić, 

że staromodnymi, ale ja tak nie uważam. Wychowanie 
to bardzo odpowiedzialna i wymagająca praca. 

Pisanie książek nie jest tak trudne?
Nie. Najpierw pojawia się pomysł, nad którym 
się zastanawiam, snuję intrygę. Początkowo 
– tylko w głowie. Dopiero gdy intryga jest już 
wystarczająco wymyślona, zaczynam jej spi-
sywanie. Nie rysuję linii wydarzeń w życiu 

poszczególnych bohaterów. Uporządkowuję cha-
os myśli. Bardzo ważne jest pierwsze zdanie. 

Od niego zaczynam i nigdy go nie zmieniam. 

Nie wprowadzam też żadnych zmian w teraźniejszej histo-
rii bohaterów. Rzadko zdarza mi się coś zmieniać w wąt-
kach retrospekcji. 

Powieści budujesz w dwóch ramach czasowych. Skąd 
ten pomysł?
Pomógł zbieg okoliczności. Gdy pracowałam nad „Księż-
niczką z lodu”, w Szwecji dużo mówiło się o przedawnie-
niu zbrodni. Postanowiłam wykorzystać ten motyw w swo-
jej książce, co wiązało się z koniecznością powrotu 
do przeszłości. Nakreślenia historii sprzed 25 lat, która 
miałaby wpływ na teraźniejszość. Pomysł się sprawdził, 
czytelnikom też się spodobał, więc pojawił się w drugiej 
powieści cyklu – „Kaznodzieja”. Okazuje się, że konfron-
tacja przeszłości i teraźniejszości daje ogromne możli-
wości interpretacji zbrodni i oceny powodów, które do niej 
doprowadziły. Inaczej na  gwałt patrzyło pokolenie naszych 
dziadków, inaczej oceniali nasi rodzice, jeszcze inaczej 
– my. Pamiętajmy, że bez znajomości historii nie zrozu-
miemy ludzi. Zawsze staram się poznać przeszłość, 
żeby pojąć zasady rządzące społecznością. Dlatego uwiel-
biam proces researchu (poszukiwań – przyp.), dzięki któ-
remu mogę odbyć podróż w czasie i znaleźć historię ide-
alną do zestawienia z teraźniejszością.

A skąd wątek depresji poporodowej Eriki?
„Księżniczka z lodu” ukazała się w tym samym tygodniu, 
w którym urodził się mój starszy syn. Miałam ogromny 
problem z przystosowaniem się do bycia matką. Napraw-
dę nie wiedziałam nic o macierzyńskich obowiązkach. 
Pierwszy rok był bardzo trudny. Miałam depresję popo-
rodową, którą „podarowałam” Erice w następnej powie-
ści. Zresztą obdarzyłam ją też kilkoma innymi osobisty-
mi doświadczeniami. 
Nie wstydzę się głośno mówić, że nie lubiłam pierwsze-
go roku swoich dzieci. Większość matek uwielbia ten 
okres, ja go nienawidziłam. Ale uwielbiam wiek, gdy są 
nastolatkami. Wiem, jak sobie radzić z ich problemami, 
rozumiem, potrafię słuchać i pomagam.

Czy istnieje jakaś książka, po przeczytaniu której 
pomyślałaś: „szkoda, że to nie ja ją napisałam”?
O tak, to „Tajemna historia” Donny Tartt. Wszystkim 
przyjaciołom i znajomym tłumaczyłam, że powinni tę 
powieść przeczytać. Sama zrobiłam to kilka razy i zawsze 
z takim samym zachwytem. To absolutne dzieło sztuki, 
książka prawdziwie magiczna. Powinnam dodać, że chęt-
nie napisałabym też „Harry’ego Pottera” i mieszkałabym 
sobie teraz w angielskim zamku. (śmiech) ◆
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W jakim celu wykonuje się kolonoskopię?
Jako badanie profilaktyczne zalecana jest wszystkim zdrowym 
osobom, które ukończyły 50 lat. W przypadku występowania 
raka jelita grubego wśród najbliższej rodziny zaleca się bada-
nie po 40. roku życia. 
Jej celem jest wykrycie wczesnych zmian, tzn. polipów, w mia-
nownictwie medycznym określanych jako gruczolaki, które 
w zdecydowanej większości są prekursorem raka jelita grube-
go. Prawidłowo wykonana kolonoskopia, przy dobrym oczysz-
czeniu jelita, umożliwia wykrycie powyższych zmian oraz ich 
całkowite usunięcie. 

Jak wygląda badanie?
Endoskop, czyli giętka tuba wyposażona w kamerę, wprowa-
dzany jest przez odbyt, a następnie przesuwany wzdłuż całego 
jelita grubego do jego początku, czyli do kątnicy. Kolonosko-
pia diagnostyczna trwa zwykle kilkanaście minut. 

Czy usuwanie podczas badania ewentualnych polipów boli? 
Taki zabieg jest niebolesny i nie wymaga dodatkowego znie-
czulenia, gdyż wewnętrzna wyściółka jelita, czyli błona śluzo-
wa, nie ma receptorów bólu. Usunięte polipy są przekazywane 
do pracowni histopatologicznej i po odpowiedniej obróbce oce-
niane przez lekarza patologa. Wynik badania mikroskopowe-
go ma kluczowe znaczenie w późniejszym nadzorze endosko-
powym, czyli planowaniu kolejnych badań kontrolnych. 

To badanie powszechnie uważa się za bolesne. Słusznie?
Wykonane przez doświadczonego lekarza w większości przy-
padków jest bezbolesne, może natomiast towarzyszyć mu dys-
komfort, wzdęcie brzucha czy przejściowy ból związany z prze-
prowadzaniem endoskopu przez ostre zagięcia jelitowe. 
W przypadku silnego bólu, trudnego technicznie badania,  
jest ono przerywane, a osoba kierowana jest na kolejną kolo-
noskopię w znieczuleniu ogólnym.

Pacjenci często decydują się na kolonoskopię w znieczule-
niu? Są jakieś przeciwwskazania?
Osobom, które po raz pierwszy kierowane są na badanie, zale-
ca się je bez znieczulenia. Wyjątkami są pacjenci po operacjach 
brzusznych, kobiety po przebytych operacjach ginekologicz-
nych czy cesarskim cięciu oraz osoby z dużym napięciem lęko-
wym, z niskim progiem bólowym. Należy pamiętać, że znie-
czulenie ogólne wiąże się z pewnym ryzykiem, choć dla osoby 
zdrowej, bez istotnych obciążeń jest bezpieczne. 

Czy po kolonoskopii można od razu iść do domu?
Po dobrze tolerowanym badaniu można wrócić do domu 
i codziennej aktywności krótko po jego zakończeniu. W prze-
ciwnym przypadku zalecane jest pozostanie od kilkunastu 
do kilkudziesięciu minut na terenie szpitala lub przychodni, 
skorzystanie z toalety w celu pozbycia się nadmiaru gazów. 
Można wcześniej zaopatrzyć się w leki na wzdęcia. Wystąpie-
nie nagłego bólu, gorączki czy innych niepokojących objawów 
po kilku, kilkunastu godzinach od zakończenia kolonoskopii 
może budzić podejrzenie powikłań – należy wówczas skontak-
tować się z pracownią lub izbą przyjęć szpitala rejonowego. 

Jak należy przygotować się do kolonoskopii?
Przygotowanie do badania ma ogromne znaczenie. Właściwe 
oczyszczenie jelita grubego gwarantuje szczegółową ocenę bło-
ny śluzowej oraz wykrycie i usunięcie gruczolaków (polipów). 
Obecnie mamy do dyspozycji kilka preparatów do tego celu. 
Należy przygotować się zgodnie z ulotką lub rekomendacją 
wykonującej badanie pracowni. Trzeba unikać spożywania 
owoców drobnopestkowych, ciemnego pieczywa z ziarnami 
itp., ponieważ są one częstą przyczyną zatkania kanału ssące-
go endoskopu i znacznie utrudniają wykonanie badania. 
Ostatnim lekkim i stałym posiłkiem powinno być śniadanie 
w dniu poprzedzającym badanie. W godzinach wczesnopopo-
łudniowych można spożyć przecedzony bulion lub zupę krem, 
później przyjmować już tylko klarowne płyny: sok, wodę itp. 
Niezależnie od wyboru preparatu przeczyszczającego zaleca-
ne jest przygotowanie podzielone. Polega ono na wypiciu czę-
ści roztworu przeczyszczającego w dniu poprzedzającym bada-
nie wieczorem i drugiej części w dniu badania rano. Picie można 
zakończyć kilka godzin przed badaniem. Wyjątkiem jest kolo-
noskopia wykonywana w godzinach porannych – wówczas pre-
parat pijemy w godzinach popołudniowo-wieczornych 
oraz badanie w znieczuleniu ogólnym – picie preparatu nale-
ży zakończyć 4-6 godzin przed badaniem. ◆

NASZ EKSPERT
Lek. med. Wojciech Kosmala 

gastroenterolog, specjalista chorób wewnętrznych, 
Szpital Medicover

Wiele osób unika tego badania z obawy, że jest bolesne. Z reguły wcale 
takie nie jest, w dodatku można je przeprowadzić w znieczuleniu. Warto  

je zrobić, bo może uchronić przed rakiem jelita grubego. / ROZMAWIA Agata Kucucha

KOLONOSKOPIA
RATUJE ŻYCIE

1.  Banasiewicz T. i wsp. Kliniczne aspekty zastosowania kwasu masłowego w postępowaniu dietetycznym w chorobach jelit.  
Przegląd Gastroenterologiczny. 2010; 5(6): 329-334. DEBU/081/07-2018
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Kwas masłowy odżywia i ułatwia regenerację jelit1

Do postępowania dietetycznego w zaburzeniach czynnościowych jelit, m.in.:         

Żywność specjalnego 
przeznaczenia medycznego
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zdrowie

 →

Szacuje się, że w Polsce na osteoporozę cierpi pół 
miliona mężczyzn i aż 2,5 miliona kobiet, najczę-
ściej po 60. roku życia. Ale nie tylko, bo choroba 
dotyka coraz młodsze osoby. W dodatku wiele 
wskazuje na to, że będzie jeszcze gorzej, bo na jej 

rozwój zaczynamy pracować już w dzieciństwie. Siedzący 
tryb życia, dieta uboga w wapń, za to obfitująca w cukier 
i przetworzone produkty, a także niedobory witaminy D3 
zwiększają ryzyko zachorowania w późniejszych latach. Nic 
dziwnego, że osteoporoza została uznana przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) za jedną z głównych chorób 
cywilizacyjnych. Narażona jest na nią co czwarta kobieta 
powyżej 60. roku życia i co druga, która ukończyła 70 lat. 

W CZYM PROBLEM?
Osteoporoza polega na postępującym ubywaniu masy kost-
nej, co zmniejsza wytrzymałość szkieletu i finalnie prowa-
dzi do większej łamliwości. Nasz układ kostny rozwija się 
do około 30. roku życia, szczyt gęstości kości przypada 
na około 20. rok życia. Z wiekiem kości stopniowo tracą 
minerały, u osób chorych na osteoporozę ta utrata przebie-
ga zdecydowanie szybciej. 
Im „stan wyjściowy” kości jest lepszy, tym mocniejsze są 
one na starość. Na ten stan mają wpływ dieta i styl życia, 
ale gęstość mineralna kości w dużej mierze zależy też od czyn-
ników genetycznych. Ponadto pojawieniu się osteoporozy 
sprzyjają niektóre schorzenia, np. cukrzyca, nadczynność 
tarczycy, choroby nerek czy niewydolność serca. 
U kobiet ryzyko zachorowania wzrasta po menopauzie 
– z powodu nagłego spadku poziomu estrogenów, hormo-
nów sprzyjających mineralizacji kości. Co ciekawe, do gru-
py podwyższonego ryzyka należą osoby wysokie i szczupłe 
oraz te z jasną cerą i włosami. 

JAK ROZPOZNAĆ WROGA
Osłabienie kości prowadzące do osteoporozy rozwija się 
powoli. Często nie występują charakterystyczne objawy, 
stąd chorzy dowiadują się o problemie dopiero, gdy dojdzie 
do złamania, zwykle spowodowanego niegroźnym upadkiem 
czy uderzeniem. Złamania osteoporotyczne najczęściej 

zdrowie
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Słysząc diagnozę, większość 
chorych jest zaskoczona, 
bo osteoporoza postępuje 
bezobjawowo. Pierwszym 

sygnałem jest złamanie kości, 
często z błahej przyczyny.  

Jak się chronić przed tą chorobą 
i jak ją leczyć? / TEKST Agata Kucucha

~
Wykrytą na wczesnym 

etapie chorobę można leczyć, 
uzupełniając niedobory 

witaminy D (warto regularnie 
sprawdzać jej poziom), 
modyfikując jadłospis 

i wprowadzając ćwiczenia 
fizyczne.

~

CICHA
ZŁODZIEJKA 

KOŚCI



WAŻNE CZYNNIKI RYZYKA
• niedobór wapnia w diecie oraz witaminy D

• wiek, prawdopodobieństwo rośnie po 50. r. ż.
• wczesna menopauza 

• przypadki osteoporozy w rodzinie
• brak aktywności fizycznej

• palenie tytoniu
• nadmierne spożycie alkoholu

• nadużywanie soli
• bardzo szczupła budowa ciała

• współistniejące choroby, np. cukrzyca

~
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dotyczą biodra, kręgosłupa i nadgarstka, ale mogą występować 
w różnych lokalizacjach ciała. Są jednak symptomy, które 
mogą wcześniej zwiastować osłabienie szkieletu. To np. 
zmiana postawy: przygarbienie czy skrzywienie. Może też 
występować ból, zwłaszcza między łopatkami i w odcinku 
krzyżowym przy wstawaniu czy schylaniu się, który, niestety, 
zwykle przypisywany jest zmęczeniu lub przeciążeniu. 
Przede wszystkim warto robić badania. Po ukończeniu 
50. roku życia zaleca się densytometrię, która pozwala 
ocenić gęstość mineralną kości udowej oraz trzonów 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Można też skontrolo-
wać stężenie markerów metabolizmu kostnego we krwi 
lub zrobić badanie genetyczne pod kątem osteoporozy, 
co daje możliwość wdrożenia odpowiedniej profilaktyki. 
Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym szybciej 
można podjąć walkę.

ZATRZYMAĆ PROCES
Terapia osteoporozy ma na celu spowolnić lub zapobiec jej 
rozwojowi. Polega na zwiększeniu masy kostnej. Zdiagno-
zowaną na wczesnym etapie chorobę można leczyć, uzu-
pełniając niedobory witaminy D (warto regularnie spraw-
dzać jej poziom), modyfikując jadłospis i wprowadzając 
ćwiczenia fizyczne. 
Odpowiednia dieta jest niezbędna zarówno w profilakty-
ce, jak i w leczeniu osteoporozy na każdym etapie. Kości 
przede wszystkim potrzebują wapnia – dziennie minimum 
1000 mg. To litr mleka czy 10 dag wędzonych szprotek. 
Dobrym źródłem tego pierwiastka są produkty mleczne 
(sery twarogowe, jogurty, maślanka, kefir), zielone warzy-
wa liściaste (jarmuż, brokuł, szpinak, natka pietruszki), 
tłuste ryby morskie (sardynka, makrela, śledź). Aby orga-
nizm przyswajał wapń z pożywienia, potrzebna jest wita-
mina D3. Najlepszym źródłem jej pozyskiwania jest słoń-
ce. W jesienno-zimowych miesiącach warto sięgać po tran, 
ryby morskie lub preparaty z odpowiednią dla ciebie daw-
ką tej witaminy. 
Ważne są też ćwiczenia ruchowe, które stymulują procesy 
tworzenia kości oraz wzmacniają mięśnie i stawy. Mini-
mum to 45 minut do 1,5 godziny trzy razy w tygodniu mar-
szu, nordic walkingu, jazdy na rowerze czy jogi. Poza tym, 
poprawiając równowagę, zmniejszają ryzyko złamań u osób 
w podeszłym wieku. 

W zaawansowanym stadium choroby dodatkowo włącza 
się dobraną indywidualnie farmakoterapię. W przyszłości 
leczenie może obejmować terapię komórkami macierzysty-
mi. W 2018 roku na łamach naukowego magazynu „Cell” 
opublikowano informację, że naukowcom udało się ziden-
tyfikować ludzkie szkieletowe komórki macierzyste. Z pew-
nością odkrycie to utoruje drogę nowym metodom lecze-
nia złamań, uszkodzeń stawów i osteoporozy. ◆

zdrowie

~
Ogranicz kofeinę. Wypijanie więcej niż trzech filiżanek kawy 

dziennie może zakłócać gospodarkę wapniem w organizmie i sprzyjać 
osteoporozie. Pamiętaj, że źródłem kofeiny jest nie tylko kawa, 

ale także mocna herbata, cola oraz napoje energetyzujące.
~
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Szacuje się, że anemia, której przyczyną jest deficyt 
żelaza, dotyczy ok. 25 proc. ludzi, głównie kobiet. 
Zwykle ma to związek z intensywnym wysiłkiem 
fizycznym, ciążą – ze względu na rozwój łożyska 
i tkanek płodu, karmieniem piersią, nadmierną utra-

tą krwi (m.in. wywołana obfitym miesiączkowaniem), szyb-
kim wzrostem u młodzieży oraz złym odżywianiem. 

SKUTKI NIEDOBORU
Żelazo jest niezbędne do produkcji hemoglobiny – białka 
zawartego w czerwonych krwinkach, które odpowiedzialne 
jest za transport tlenu w organizmie. Dlatego objawy anemii 
wynikają z narastającego niedotlenienia narządów i tkanek 
mięśniowych – brak energii, apatia, obniżenie koncentracji, 
rozdrażnienie, bladość skóry, wypadanie włosów, zajady, dusz-
ności, zawroty głowy, omdlenia czy przyspieszone bicie ser-
ca, które pompując intensywniej krew, chce nadrobić owe nie-
dobory. Taka długotrwała sytuacja jest niekorzystna nie tylko 
ze względu na pogorszone samopoczucie, ale przede wszyst-
kim może doprowadzić do problemów z sercem czy układem 
krążenia. Niedobór żelaza w diecie kobiety ciężarnej osłabia 
organizm matki, zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu 
oraz niskiej masy urodzeniowej noworodka. 

PRZEDE WSZYSTKIM: DIAGNOZA
Łykanie preparatów z żelazem na własną rękę nie jest dobrym 
pomysłem, gdyż anemia może być objawem choroby. Dlate-
go lepiej udać się do lekarza, który poza wywiadem, zleci 
badanie krwi, m.in. morfologię, stężenie żelaza czy poziom 
hemoglobiny. Dopiero znając wyniki, można szukać przy-
czyny i sposobu na rozwiązanie problemu.
Niedobory żelaza powszechnie spowodowane są niską poda-
żą tego pierwiastka w diecie, stąd często dotykają wegeta-
rian, którzy nieprawidłowo bilansują jadłospis, czy osoby 
na monotonnej diecie i odchudzające się. Braki mogą też 
wynikać ze słabej wchłanialności, zwiększonego zapotrze-
bowania czy przewlekłej utraty krwi, np spowodowanymi 
krwawieniami wewnętrznymi. To też objaw wielu chorób.

NA POCZĄTEK DIETA
Jeśli nie ma zdrowotnych przyczyn niedoboru, niezbędne 
jest wdrożenie do codziennej diety pokarmów bogatych 
w żelazo. Jakie są jego najlepsze źródła?

• Mięso. Ważny jest jego rodzaj, najwięcej tego pierwiast-
ka zawiera mięso czerwone oraz podroby. W 100 g piersi 
kurczaka znajduje się ok. 0,4 mg żelaza, zaś w wieprzowej 
wątróbce – ok. 20 mg. Mięso powinno być nieprzetworzo-
ne, chude i dobrej jakości. Dobrze jest je jeść z warzywa-
mi bogatymi w witaminę C, gdyż jej zawartość zwiększa 
wchłanianie tego mikroelementu. 
• Ryby i owoce morza. Najlepsze są ryby tłuste: łosoś, 
makrela, sardynka, śledź, tuńczyk. Nieocenione są też mor-
skie skorupiaki, zwłaszcza małże – w 100 g znajduje się 
aż 24 mg tego pierwiastka.
• Jaja. Zawierają żelazo w najłatwiej przyswajalnej posta-
ci. Żółtko jajka kurzego – 2,73 mg/100 g. Najwięcej mają 
go jajka indycze – ponad 4 mg/100 g. 
• Strączki. Soja, fasola, soczewica mają odpowiednio:  
15, 10, 7 mg żelaza na 100 g. Należy jednak pamiętać, 
że żelazo, które pochodzi z roślin (tzw. niehemowe)  
jest gorzej przyswajalne niż z produktów zwierzęcych  
(tzw. hemowe). 
• Produkty zbożowe. Stawiaj przede wszystkim na wyro-
by z pełnoziarnistych mąk, otręby pszenne, płatki owsia-
ne, kasze gryczaną i jaglaną, brązowy ryż.  
• Nasiona i orzechy. Z nasion najwięcej żelaza ma dynia 
– w 100 g pestek znajdziesz ponad 8 mg, ale warto także 
sięgać po sezam, słonecznik, len. Z orzechów cenne są ner-
kowce, laskowe, włoskie, ziemne, migdały.  
• Warzywa i owoce. W szczególności te zielone, czyli rze-
żucha, brukselka, brokuł, jarmuż, bób. Prym jednak wie-
dzie natka pietruszki, która zawiera ok. 6 mg żelaza, a dzię-
ki wysokiej zawartości witaminy C jest ono świetnie 
przyswajane przez organizm. Polecane są też buraki, mar-
chew i fasolka szparagowa, z owoców – porzeczki, maliny, 
awokado oraz suszone morele, śliwki, daktyle, rodzynki. ◆ 
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Jesteś osłabiona, 
szybko się męczysz, 

miewasz zawroty głowy, 
w dodatku twoja cera jest 

blada a włosy łamliwe? 
Zbadaj poziom żelaza we krwi. 

Niedobór tego pierwiastka 
prowadzi do niedokrwistości. ~

CO POMAGA, A CO NIE? 
Wchłanialność tego pierwiastka z diety jest słaba  
– wynosi około 15 proc. Zwiększa ją witamina C,  
zaś obniżają produkty bogate w wapń, błonnik, 

szczawiany i taniny. 
Jeśli niedobory żelaza są znaczne albo po kilku 

tygodniach stosowania diety wyniki badań 
nie poprawią się, lekarz zaleci suplementację tego 

pierwiastka. Takie preparaty najlepiej przyjmować 
przed posiłkiem i popijać wodą. Ich wchłanialność 

poprawiają tzw. witaminy krwiotwórcze 
B6, B9, czyli inaczej kwas foliowy i B12. 
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Pocimy się przez całą 
dobę. To naturalne. 

Aby świeżo 
przetrwać dzień, 
zwykle wystarczy 
antyperspirant. 

Gorzej, gdy z nieba 
leje się żar.  

Jak wówczas radzić 
sobie z nadmierną 

potliwością?
/ TEKST Alicja Grądzka

Antyperspiranty mogą być w aerozolu, kulce, kremie czy sztyf-
cie – wybór zależy od preferencji. Preparaty w aerozolu często 
zawierają alkohol, który chłodzi i dezynfekuje, ale w przypad-
ku skóry wrażliwej może też podrażniać. Te bezalkoholowe 
często w składzie mają talk, który wchłania wilgoć, ale może 
za to pozostawiać na ciemnych ubraniach białe ślady. Kosme-
tyki w sztyfcie i w kulce zwykle mają więcej substancji pielę-
gnujących. Dobry antyperspirant powinien działać na dwa spo-
soby. Po pierwsze, hamować rozwój bakterii odpowiedzialnych 
za nieprzyjemny zapach, po drugie, zwężać kanaliki potowe, 
by wydobywało się przez nie mniej wydzieliny. Tego typu kosme-
tyki stosuje się na umytą i osuszoną skórę, najlepiej na noc. 

SPOSOBY NA NADPOTLIWOŚĆ
Kiedy tradycyjne preparaty nie pomagają, można sięgać  
po tzw. blokery. To produkty intensywnie oddziałujące  
na gruczoły i hamujące na określony czas wytwarzanie potu. 
Należy aplikować je zgodnie z wytycznymi producenta. Mycie 
nie zmniejsza ich skuteczności. To rozwiązanie sprawdzi się 
podczas upałów czy podróży, jednak długotrwałe używanie 
blokera należy skonsultować z dermatologiem.
Jeśli zwiększonej potliwości towarzyszy pogorszenia samo-
poczucia, nie warto zwlekać z wizytą u medyka. Po wyklu-
czeniu choroby lekarz może włączyć preparaty doustne. 
Skuteczną metodą walki z miejscową nadmierną potliwo-
ścią jest też zabieg kosmetyczny z zastosowaniem toksyny 
botulinowej (botoksu). Blokuje ona wytwarzanie potu. Pozy-
tywne efekty widać już po kilku dniach, utrzymują się 
od kilku miesięcy do roku. Zabieg trwa około kilkunastu 
minut i jest praktycznie bezbolesny. ◆

zdrowie
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To naturalny mechanizm regulujący temperaturę 
ciała i zapobiegający przegrzaniu, a także spo-
sób, w jaki organizm pozbywa się toksyn. Inten-
sywność tego procesu zależy od warunków oto-
czenia – temperatury i wilgotności, wysiłku 

fizycznego, ale też od diety, towarzyszących emocji. Co cie-
kawe, kobiety, choć mają dwukrotnie więcej gruczołów 
potowych, statystycznie pocą się znacznie mniej niż męż-
czyźni. To, czy pocimy się bardziej, czy mniej, jest kwestią 
indywidualną i często ma podłoże genetyczne. Nadpotliwość 
zazwyczaj dotyczy pach, dłoni i stóp, rzadziej twarzy. Obej-
mująca całe ciało występuje znacznie rzadziej i często jest 
wynikiem współistniejącej choroby.

SKĄD PRZYKRY ZAPACH?
Wilgotne dłonie czy mokre plamy pod pachami to jedno. 
Równie wstydliwa jest towarzysząca im przykra woń. Przy-
czyną jej powstawania jest nie tyle sam pot, który złożony jest 
w 99 proc. z wody, ale bytujące na skórze bakterie. Szacuje 
się, że ludzkie pachy zamieszkuje blisko 200 różnych mikro-
bów. To właśnie one, trawiąc wydzielane wraz z potem tłusz-
cze i białka, są odpowiedzialne za ów zapach. Woń wydzie-

liny zależy od kilku czynników, m.in. diety (po zjedzeniu 
większej ilości czosnku czy szparagów możesz pachnieć inten-
sywniej), zażywanych lekarstw (antybiotyki penicylinowe) 
czy chorób, np. przy zaburzeniach gospodarki hormonalnej 
organizmu, przy której zwykle dochodzi do wzmożonej pro-
dukcji potu. Jeśli wydzielina ma wyraźnie dziwny zapach, 
np. gnijących owoców, octu, amoniaku czy chleba, należy iść 
do lekarza, gdyż może to być objaw choroby – cukrzycy, nie-
wydolności nerek czy nowotworu. 
 
SPOSOBY NA WALKĘ Z POTEM
Podstawą jest higiena. Oprócz wody z mydłem warto stoso-
wać kąpiele ziołowe – pomocne są wyciągi z szałwii, kory 
dębu, rumianku oraz mięty. Wystarczy trzy łyżki suszu zalać 
litrem ciepłej wody, odstawić na godzinę, przecedzić, a póź-
niej nacierać roztworem skórę, np. pach. Działanie ziół pole-
ga głównie na hamowaniu rozwoju bakterii. 
Najpopularniejszą metodą są kosmetyki: dezodoranty i anty-
perspiranty. Warto wiedzieć, że choć obydwa używane są w tym 
samym celu, ich działanie jest różne. Dezodoranty, w składzie 
których znajdują się substancje zapachowe i bakteriobójcze, 
neutralizują zapach, ale nie zmniejszają ilości wydzieliny. 

NASZ EKSPERT
Iwona Marych-Langner
dermatolog, DermClinic

Środkami ograniczającymi pocenie są antyperspiranty. 
Zawierają substancje działające na nadpotliwość (sole 
chlorku glinu lub sole glinowo-cyrkonowe), które pod 

wpływem temperatury i obecnej na skórze wilgoci 
przekształcają się w żel, zwężający ujście gruczołów, 

dzięki czemu blokuje on wydostawanie się potu. To, jak 
długo działa antyperspirant, zależy od osoby, która go 

stosuje, oraz od rodzaju preparatu. Te różnią się bowiem 
stężeniem i kombinacją substancji czynnych, zwykle soli 

glinu – im wyższe, tym działanie mocniejsze i dłuższe. 
Antyperspiranty z wyższym stężeniem substancji 

czynnych wskazane są przy nadmiernej potliwości. 
Zwykle stosuje się je na noc, aplikując na umytą 

i osuszoną skórę, nawet raz na trzy dni.
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Na łąkach i w lasach znajdziesz 
wiele roślin, z których 

po przyjściu do domu możesz 
przygotować w kuchni coś 

pysznego. To źródło zdrowia 
i ciekawych doznań smakowych. 

/ TEKST Monika Długołęcka

medycyna naturalna medycyna naturalna
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MNISZEK LEKARSKI
Pospolicie nazywany mleczem. Jego młode listki mają 

gorzkawy aromat, najsmaczniejsze są od kwietnia 
do czerwca, zbierane przed kwitnieniem rośliny. 

Dobrze komponują się z sałatami, rzeżuchą, 
ugotowanym jajkiem, rzodkiewką. To m.in. sprzy-

mierzeniec wątroby i źródło kwasu foliowego, 
przez co stymuluje proces powstawania czerwonych 

krwinek i zapobiega anemii. 

KRWAWNIK POSPOLITY
W kuchni używa się wyłącznie świeżych listków 

z młodych roślin. Ma ostrawy, gorzkawo-słony 
smak i przyjemny aromat. To znakomity dodatek 

do sałatek, zup i sosów. Drobno posiekane listki mo-
żesz dodawać do masła ziołowego lub twarożku. Swoją 

nazwę zawdzięcza działaniu przeciwkrwotocznemu, ale 
ma też właściwości przeciwzapalne i pobudzające trawienie. 

Niepozorne, dziko rosnące, powszechnie 
znane i… co już mniej oczywiste – jadal-
ne. I nie chodzi tylko o wytwarzany z ich 
pyłku miód czy susz, z którego przygoto-
wuje się ziołowe napary. Z przyniesionych 

ze spaceru pospolitych chwastów możesz przyrządzić 
pyszne dania: aromatyczne, smaczne i pełne cennych 
składników odżywczych. 

ZBIERANIE
Wszelkie zioła należy zrywać wyłącznie w miejscach 
oddalonych od dróg czy opryskiwanych upraw. W zależ-
ności od gatunku mogą to być liście, łodyżki, a nawet 
kwiaty. Najsmaczniejsze i najzdrowsze są te pochodzące 
z młodych, zdrowo wyglądających roślin, bez przebar-

wień, plamek czy narośli. Listki powinny być jednolicie 
zielone, a kwiaty nieprzekwitnięte. Zrywaj je delikatnie 
przy użyciu ostrych nożyczek, aby nie uszkadzać roślin. 
Zebrany plon wkładaj do koszyczka lub torby z natural-
nego materiału, a nie do foliowej torebki, w której mogą 
się zaparzyć. Zbieraj tylko te gatunki, które znasz. 

PRZYGOTOWANIE
Dziko rosnące rośliny nie są trwałe, więc zrywaj ich tyl-
ko tyle, ile na bieżąco potrzebujesz. W zasadzie najlepiej 
spożyć je zaraz po powrocie do domu, choć możesz prze-
dłużyć ich świeżość, przechowując w lodówce zawinięte 
w wilgotną ściereczkę. Przed użyciem rośliny umyj. Jeśli 
zdążyły już zwiędnąć, możesz je potrzymać dłuższą chwi-
lę w misce z wodą. Najczęściej świeże zioła używane są 
jako dodatek do surówek z dodatkiem rozmaitych sałat 
i innych sezonowych warzyw. Ale sprawdzają się też jako 
dodatek do koktajli, zup, sosów. ◆

BRATEK POLNY
Jego fioletowe, różowe, niebieskie lub białe kwiatki ozdo-

bią wszelkie desery i sałatki. Mają słodkawy, lekko 
trawiasty smak. Zawarte w nich substancje popra-

wiają elastyczność naczyń krwionośnych i dzia-
łają rozkurczowo, co w efekcie korzystnie wpływa 

na ciśnienie krwi. Poza tym bratek łagodzi dolegliwo-
ści układu moczowego i dróg oddechowych,  

jak również reumatyzm.

PODBIAŁ
Liście zbiera się od końca maja do wczesnej jesieni, 

dopóki są miękkie. Można je dodawać do surówek, 
sałatek, a większe wykorzystać do zrobienia minigo-
łąbków. Z podbiału warto wyciskać sok – gorzkawy 

smak zniwelujesz, dodając łyżeczkę miodu. Roślina 
zawiera dużo witaminy C, działa przeciwzapalnie na błony 

śluzowe jamy ustnej i gardła, ułatwia odkrztuszanie.

POKRZYWA
Królowa ziół. Jej parzące liście mogą zniechęcać,  
jednak po sparzeniu lub przemrożeniu tracą swoje  
odstraszające właściwości, nie gubiąc tych bezcen-

nych dla zdrowia. Działa m.in. wzmacniająco  
i krwiotwórczo, reguluje przemianę materii i obniża 

poziom cukru we krwi. Listki młodej pokrzywy można  
udusić jak szpinak, wykorzystać do zupy, pesto, jajecznicy, 

sałatki czy smoothie. Zbieraj tylko wierzchołki młodych, 
niekwitnących roślin. 

SZCZAW ZWYCZAJNY
Podstawowy składnik zupy szczawiowej z jajkiem, 

ale też dodatek do sosów, farszów, sałatek. Jego kwa-
skowate liście dobrze komponują się z kurczakiem, 

pomidorami i mozzarellą. Łagodzi dolegliwości 
ze strony przewodu pokarmowego, działa bakterio-

bójczo i przeciwgrzybiczo. Należy go jeść z umiarem, 
nadmiar prowadzi do wypłukiwania wapnia z organizmu 

i niekorzystnie wpływa na układ moczowy. 

STOKROTKA POSPOLITA
Neutralna w smaku, nadaje się do każdej potrawy,  

tylko środki kwiatów są gorzkawe. Jej kwiaty i liście 
można dodawać do zup, past, zapiekanek, sałatek, 
omletów, masła. Delikatne kwiatki mogą stanowić 

niecodzienną ozdobą, deserów czy kanapek. Substan-
cje zawarte w stokrotkach mają łagodne działanie 

wykrztuśne, przeciwzapalne, pomagają w nieżytach 
przewodu pokarmowego.

SAŁATKA 
Z CHWASTÓW



 25 / 

talerz zdrowia talerz zdrowia

niu, gdyż nie są kaloryczne, a także przyspieszają przemia-
nę materii oraz przeciwdziałają zaparciom. 
Biała rzepa dodatkowo pomaga zapobiegać chorobom zwy-
rodnieniowym, łagodzi też bóle reumatyczne. Wykazuje 
właściwości bakteriobójcze, rozluźniające, moczopędne 
i regulujące pracę układu trawiennego. 
Czarna działa antybakteryjnie, żółciopędnie, czym wspoma-
ga wątrobę. Wykorzystywana jest do produkcji wielu leków 
stosowanych w dolegliwościach wątroby. Pomaga przy nie-
dokrwistości, nerwobólach, problemach z korzonkami i z tra-
wieniam, łagodzi kaszel. 

ZASTOSOWANIE W KUCHNI
Powszechnie za jadalną część rzepy uchodzi korzeń, ale moż-
na wykorzystywać w kuchni także jej młode liście. Rośli-
na ma charakterystyczny ostrawy smak, który z pewnością 
zaintryguje twoje kubki smakowe. Najprostszym sposo-
bem na przemycenie zarówno soczystych bulw, jak i liści 
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Rzepa należy do warzyw kapustowatych i jest 
bliską krewną popularnej rzodkiewki. Zresztą 
biała rzepa bywa mylona z białą rzodkwią, choć 
odróżnić jest je bardzo łatwo. Choćby po kształ-
cie – ta pierwsza jest okrągła, druga zaś długa 

i stożkowata. Rzepa jest też delikatniejsza w smaku. 

CO KRYJĄ BULWY
Powiedzenie: „Krzepki jak rzepa” nie wzięło się bez przy-
czyny – to warzywo, zarówno białe, jak i czarne, jest praw-
dziwą witaminową bombą. Znajdziesz w nich m.in.: wita-
miny (A, C, B1, B2, PP) oraz minerały (potas, żelazo, wapń, 
magnez, siarka, fosfor), a także błonnik, olejki eteryczne, 
substancje bakteriobójcze czy fitosterole. 
Mnogość substancji odżywczych sprawia, że warzywo 
to szczególnie zalecane jest osobom, które narzekają na brak 
energii i często łapią infekcje. Obie odmiany wzmacniają 
układ odpornościowy oraz sprawdzą się przy odchudza-
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RZEPA
do jadłospisu są surówki, sałatki czy wykorzystanie ich 
jako dodatku do kanapek. Ale nie tylko. Korzeń rzepy moż-
na z powodzeniem poddawać obróbce termicznej – gotować, 
smażyć i piec. Wzbogaci smak zupy (np. zwykłej warzyw-
nej), mięsny gulasz czy nadzienie pierogów. Purée z ugo-
towanej rzepy może być zamiennikiem ziemniaków do obia-
du. Grube plastry oprószone solą i ziołami oraz skropione 
olejem można przyrządzać na grillu, a z cienkich przygo-
towywać w piekarniku warzywne chipsy. 
Bardzo zdrowo jest też pić świeżo wyciśnięty sok – wystar-
czy warzywo zetrzeć i przecisnąć przez  gazę. Możesz mody-
fikować smak, dodając marchew czy jabłko. ◆

Zupa z rzepy
• 1/2 l bulionu warzywnego • 2 łyżki masła  

• 2 ziemniaki • 2 białe rzepy • 2 łyżki śmietany  
• cebula • marchewka • łyżeczka gałki muszkatołowej 

 • sól i pieprz • natka pietruszki do dekoracji

Warzywa umyj. Marchew, ziemniaki, rzepę obierz i pokrój 
w kostkę. Obraną cebulę posiekaj i zeszklij na maśle. Dodaj 

pokrojone warzywa i gałkę muszkatołową, przesmaż 
chwilę. Całość wrzuć do wrzącego bulionu, gotuj,  

aż warzywa będą miękkie. Na koniec dopraw solą, pieprzem 
i śmietaną. Podawaj udekorowaną natką pietruszki. 

W KOSMETYCE

Rzepa doskonale sprawdza się w pielęgnacji włosów. 
Wzmacnia strukturę kosmyków i przywraca im połysk. 
Zawarte w niej minerały, takie jak żelazo, miedź i cynk, 
odżywiają cebulki, hamują wypadanie i przyspieszają 

odrastanie włosów. Dzięki cennym związkom  
siarki reguluje też pracę gruczołów łojowych i zwalcza 
łupież. Na rynku jest wiele kosmetyków z czarną rzepą, 

ale można też stosować świeżo wyciśnięty sok  
i wcierać go dwa razy w tygodniu w skórę głowy.

Czarna, biała.  
Obie są niezwykle 

zdrowe i… niestety, 
niedoceniane. A szkoda, 
bo po te warzywa warto 

sięgać także dla ich walorów 
smakowych. Można  
je jeść na surowo,  

ale też gotować lub piec. 
/ TEKST Agata Kucucha
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Żądlą i kąsają. W dzień i w nocy. Psują spacery po parku 
i wieczorne grillowanie, brzęczą nad uchem nawet 
w domu podczas nocnego odpoczynku. Zazwyczaj 
nie są niebezpieczne, jednak ich ugryzienie bywa 
bolesne i swędzące. Dzieci często nie są w stanie 

samodzielnie chronić się przed nimi, dlatego to na dorosłych 
spoczywa odpowiedzialność, by zapewnić im jak najlepszą ochro-
nę przed gryzącymi owadami.

KOMARY
Są niemal wszędzie, choć unikają miejsc nasłonecznionych. Naj-
bardziej uciążliwe są samice, które żywią się krwią. Potrafią 
wypić jej jednorazowo trzy, a nawet sześć razy więcej niż same 
ważą. Po ukłuciu komara na skórze pozostają swędzące bąble. 
To dlatego, że przy ukąszeniu wprowadzają pod skórę substan-
cje toksyczne, które powodują uwolnienie histaminy i rozwój 
reakcji alergicznej. Pojawiają się charakterystyczne objawy, takie 
jak: świąd, pieczenie, zaczerwienienie, obrzęk, które mogą utrzy-
mywać się nawet kilka dni. Nie należy drapać miejsca ugryzie-
nia, gdyż powoduje to rozprzestrzenianie się jadu, a przez to natę-
żenie dolegliwości i wydłużenie czasu gojenia.
Sposoby na ochronę
• Zakrywające ciało ubranie. Co prawda, komary mogą prze-
bić się przez cienki materiał, ale długie rękawy i nogawki znacz-
nie ograniczą liczbę ukąszeń.
• Moskitiera – niezbędna, gdy niemowlę śpi w wózku. Specjal-
ną siatkę warto też zamontować w oknie w dziecięcym pokoju, 
by bzyczące insekty nie mogły przedostawać się do środka. 
• Repelenty – mogą być w sprayu, kremie, żelu. Zwróć uwagę, 
by preparat był przeznaczony dla dzieci. Przed wyjściem na dwór 
spryskaj ubranie dziecka lub posmaruj odkryte części ciała. 
Ponieważ repelenty mają ograniczony czas działania, zabierz 
preparat ze sobą, by w razie potrzeby móc użyć go ponownie.
• Plastry na ubrania i opaski z naturalnymi wyciągami roślin-
nymi. Komary nie lubią zapachu niektórych olejków eterycz-
nych, np. waniliowego, cytrynowego, lawendowego, z cytronel-
li. Jednak lepiej nie używać ich bezpośrednio na skórę, zwłaszcza 
w przypadku dzieci.  →
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Komary, meszki, osy  
– te owady potrafią 
uprzykrzyć zabawę 

na świeżym powietrzu. 
Zwłaszcza że w miejscu 

ukąszenia powstaje 
swędzący bąbel.  

Jak chronić dziecko przed 
latającymi intruzami  
i co robić, by łagodzić 
przykre dolegliwości?  

/ TEKST Alicja Grądzka

BZYCZĄCE 

UTRAPIENIE
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MESZKI
Zwykle atakują chmarami, wciskając się do uszu, nosa, 
jamy ustnej. Choć mniejsze od komarów, kąsają od nich 
dotkliwiej, a miejsca po ugryzieniu goją się dłużej. Ich śli-
na zawiera enzymy upłynniające krew i zapobiegające jej 
krzepnięciu oraz toksyny, przez co ugryzienie powoduje 
poważniejsze odczyny niepożądane. Meszki przegryzają 
skórę, tworząc rankę, co może prowadzić do nadkażeń, 
zwłaszcza przy rozdrapywaniu. Jeśli ugryzień na skórze 
malca jest więcej, w dodatku pojawiają się przy nich pokaź-
ne obrzęki, warto zgłosić się do lekarza. Zwłaszcza w przy-
padku niemowląt, gdyż ukąszenia meszek mogą wywołać 
groźną chorobę – hararę, będącą zatruciem organizmu sub-
stancjami zawartymi w ślinie tych owadów. 
Sposoby na ochronę
• Odzież – idąc w miejsce, gdzie mogą występować meszki, 
załóż dziecku ubrania z długimi rękawami i nogawkami.
• Odstraszające środki, czyli repelenty. Ważne, by na opa-
kowaniu produktu widniała informacja, że działa także 
na meszki.
• Na tarasie czy balkonie zapalaj świece owadobójcze 
albo podgrzewacze z olejkiem, np. lawendowym czy wani-
liowym, których zapachu meszki nie lubią.
• Nie pozostawiaj śpiącego dziecka na dworze bez dobrej 
moskitiery.

OSY, PSZCZOŁY, SZERSZENIE
Ich głośne brzęczenie często wzbudza u dzieci strach, użą-
dlenie bywa naprawdę bolesne. Najczęściej powoduje tyl-
ko reakcję w postaci rumienia i obrzęku wokół miejsca 
ugryzienia. Bliższe spotkanie z tymi owadami może oka-
zać się niebezpieczne dla osób uczulonych na ich jad, 
gdy użądlenie miało miejsce w obrębie jamy ustnej czy gar-
dła albo podczas ataku kilku owadów naraz. Już przy pierw-
szych objawach, takich jak chrypka, świst przy oddycha-
niu lub duszność, bezzwłocznie zabierz dziecko do lekarza 
lub skontaktuj się z pogotowiem ratunkowym.
W przypadku użądlenia przez pszczołę ważne jest, by jak 
najszybciej usunąć żądło ze skóry malca. 
Sposoby na ochronę
• Jeśli zauważysz wiszące gdzieś specyficznie gniazdo 
lub otwór w ziemi, z którego wylatują osy, natychmiast się  
od niego oddalcie.

• Nie pozwól chodzić dziecku w bliskiej okolicy drzew,  
pod którymi leżą owoce.
• Gdy nadleci pszczoła lub osa, ucz dziecko, by zachowy-
wało się spokojnie i nie wykonywało gwałtownych ruchów. 
Jeśli to możliwe, wejdźcie do ciemnego pomieszczenia  
– owady nie lubią takich miejsc.
• Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku jedzenia 
i picia na świeżym powietrzu. Nie pozwalaj dziecku pić 
z otwartych puszek lub innych pojemników, jeśli ich zawar-
tość nie jest widoczna.
• Osowate nie lubią zapachu olejków goździkowego i her-
bacianego, podgrzanego octu, intensywnego aromatu cytry-
ny, mięty czy palonej kawy. Możesz spryskać nimi meble 
ogrodowe albo położyć na stole naszpikowaną goździka-
mi cytrynę. 

CO PRZYNOSI ULGĘ?
W miejscu ukąszenia przez wymienione owady powstaje 
odczyn alergiczny, objawiający się zaczerwienieniem, opu-
chlizną, obrzękiem, bólem, świądem, co powoduje nieod-
partą chęć drapania. Dzieciom trudno jest opanować ten 
odruch, co często pogarsza sprawę, doprowadzając 
do dodatkowego podrażnienia, a nawet ran. Na początek 
miejsce ukąszenia najlepiej jest zdezynfekować. Następnie 
można do niego przyłożyć plasterek cytryny, cebuli, roz-
tartą natkę pietruszki, liść babki lub miąższ aloesu. Ulgę 
przyniesie okład z kostki lodu czy posmarowanie bąbla spi-
rytusem salicylowym lub octem jabłkowym. 
Bardzo skuteczne i wygodne w użyciu są dostępne w apte-
kach maści i żele przeciwhistaminowe. Usuwają one wstrzyk-
nięte przez owady toksyny, a także miejscowo znieczula-
ją, przez co szybko łagodzą dokuczliwe objawy ukąszenia. 
Tego typu preparat warto zabrać na wakacyjny wyjazd 
lub spacer. Ponadto możesz podać dziecku do wypicia wap-
no – musujące lub w syropie, które łagodzi różnego rodza-
ju uczulenia i wysypki. ◆

~
Użądlenie osy wewnątrz jamy 

ustnej jest niebezpieczne. 
Nie pozwalaj dziecku pić 

napojów z otwartej puszki 
czy butelki, jeśli ich zawartość 

nie jest widoczna. 
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Jeśli jesteś świeżo upieczoną mamą i karmisz piersią, nieraz 
usłyszysz, że powinnaś pić bawarkę, by mieć więcej pokarmu 

czy znacząco zmodyfikować dietę, bo inaczej dziecko będzie miało 
kolki, zaparcia, wysypkę, biegunkę... I jak tu nie zwariować? 

Dowiedz się, co jest prawdą, a co nie? / TEKST Agata Kucucha

NA MLECZNEJ 

DRODZE
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• Słód jęczmienny wzmaga laktację.  
PRAWDA
Stymuluje wydzielanie prolaktyny, która pobudza pęche-
rzyki mleczne do wytwarzania pokarmu. Nie opisano skut-
ków ubocznych stosowania słodu i wielu doradców lakta-
cyjnych dostrzega korzyści z jego stosowania. Możesz więc 
bez obaw wypić piwo bezalkoholowe lub roztwór specjal-
nego preparatu ze słodem jęczmiennym dla karmiących 
mam. Pamiętaj jednak, że składnik ten nie może być pod-
stawą do uzyskania odpowiedniej ilości pokarmu. 

• Karmiąc, możesz jeść, co chcesz.  
FAŁSZ
Jeżeli nie ma szczególnych wskazań medycznych, nie musisz 
wprowadzać drastycznych restrykcji żywieniowych. Powin-
naś za to zadbać o zdrową i dobrze zbilansowaną dietę, 
zgodną z aktualną piramidą żywienia. Unikaj produktów, 
które powszechnie uznawane są za niezdrowe, np. typu 
fast food czy wyrobów wysoko przetworzonych. Baczniej 
też zwracaj uwagę na skład, pochodzenie i świeżość 
żywności. 

• To, co jesz, wpływa na smak mleka.  
PRAWDA 
Takich składników jest trochę. Najpowszechniejszymi 
są czosnek, mięta i intensywne przyprawy. Zjedzone 
w większej ilości mogą zmieniać smak pokarmu. Nie nale-
ży jednak przypisywać temu zbyt wielkiego znaczenia, 

gdyż nie oznacza to, że dziecko nie będzie chciało ssać. 
Maluch, będąc jeszcze w brzuchu mamy, zapoznawał się 
z różnymi smakami. 

• Twoja dieta ma wpływ 
na występowanie kolek u dziecka.  
PRAWDA/FAŁSZ
Dość powszechnie uważa się, że mama karmiąca nie powin-
na jeść produktów wzdymających, takich jak fasola, groch, 
kapusta, cebula. Dokładny mechanizm powstawania kolek 
u niemowląt do tej pory nie został opisany i nie ma jedno-
znacznie stwierdzonych produktów, które wywoływałyby 
problem. Uznawane za wzdymające warzywa kapustne 
czy rośliny strączkowe mogą powodować u dziecka dys-
komfort, ale nie muszą. Możesz je jeść, ale obserwuj swo-
ją pociechę. Jeżeli zauważysz, że niemowlę źle reaguje 
na dany pokarm, wyklucz go z jadłospisu, ale po pewnym 
okresie spróbuj go znów wprowadzić.

• Jesz produkty uczulające, prowokujesz 
alergię u dziecka.  
FAŁSZ
Orzechy, seler, truskawki, cytrusy, czekolada – jedząc te czy 
inne produkty, które często są przyczyną alergii, nie zwiększasz 
ryzyka wystąpienia uczulenia u potomka. Zgodnie z aktu-
alną wiedzą nie ma żadnych wskazań do profilaktycznego 
wykluczania określonych produktów. Dietę eliminacyjną 
stosuje się wyłącznie w porozumieniu z lekarzem w przy-
padku potwierdzonego uczulenia u dziecka. 

• Nie możesz zażywać żadnych leków.  
FAŁSZ 
Karmienie piersią obrosło w naszym kraju wieloma szko-
dliwymi mitami. Najczęstsze są dwa. Pierwszy, że przyj-
mowanie leków jest powodem odstawienia dziecka od pier-
si; drugim – zwlekanie z leczeniem kobiety, ponieważ karmi. 
To może doprowadzić do sytuacji, w której drobne infek-
cje mogą skończyć się poważną chorobą i powikłaniami. 
A jest sporo leków na różne dolegliwości, których przyj-
mowanie jest bezpieczne zarówno w okresie ciąży, 
jak i laktacji. Pamiętaj jednak, by ich przyjmowanie zawsze 
konsultować z lekarzem lub farmaceutą. 

• Ogranicz picie kawy.  
PRAWDA
Kofeina kumuluje się w organizmie dziecka i w nadmiarze 
może powodować rozdrażnienie oraz kłopoty ze snem. 
Jeżeli nie potrafisz obyć się bez kawy, pij ją bezpośrednio 
po odstawieniu dziecka od piersi, aby upłynęło możliwie 
jak najwięcej czasu przed kolejnym karmieniem. Najwyż-
sze stężenie kofeiny w pokarmie występuje pomiędzy 
0,5-2 godziny od jej spożycia. Zgodnie ze stanowiskiem 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dzienna dawka 
tej substancji u ciężarnych i karmiących nie powinna prze-
kraczać 300 mg, co odpowiada trzem filiżankom słabej 
kawy lub sześciu szklankom herbaty. Pamiętaj, że kofeinę 
zawiera także czekolada. 

• Herbata z mlekiem pobudza laktację.  
FAŁSZ 
Nie ma żadnych dowodów na to, że popularna bawarka 
wpływa na wzrost laktacji, ale jeśli lubisz bawarkę, to jak 
najbardziej możesz ją pić. Do produkcji mleka organizm 
potrzebuje bowiem płynów, bawarka działa tak samo, 
jak każdy inny napój. 

• Pół lampki wina nie zaszkodzi... 
FAŁSZ
W okresie ciąży i laktacji całkowicie zrezygnuj z alkoholu. 
Nawet małe ilości mogą negatywnie wpływać na zdrowie 
dziecka (m.in. na układ nerwowy) i zaburzać laktację. Alko-
hol szybko przenika do mleka i znajduje się w nim przynaj-
mniej przez dwie godziny, później ulega rozkładowi.

• Więcej pijesz = masz więcej mleka. 
PRAWDA
Prawidłowe nawodnienie jest niezbędne w procesie two-
rzenia się pokarmu. Wypijaj dziennie 2,5-3 litry – tyle 
w zupełności wystarczy. Zbyt duża ilość przyjmowanych 
płynów, znacznie przekraczająca gaszenie pragnienia, może 
spowalniać laktację. Dochodzi wówczas do obrzęków, uci-
skających tkanki w gruczołach piersiowych, na skutek któ-
rych produkcja mleka jest utrudniona.

• Kompot, tak! Ale tylko 
z wydrylowanych owoców.  
PRAWDA
Bezpiecznie jest przygotowywać kompoty i przetwory z owo-
ców drylowanych, bo pestki mogą zawierać pewne ilości szko-
dliwego kwasu pruskiego (cyjanowodór). Co do samych owo-
ców, jeżeli są dobrze tolerowane przez ciebie i dziecko, nie 
ma przeciwwskazań do ich jedzenia w każdej postaci.

• Karmisz? Powinnaś jeść więcej. 
PRAWDA
Produkcja pokarmu to spory wydatek energetyczny, w związ-
ku z tym wzrasta zapotrzebowanie na składniki odżywcze. 
Aby je zaspokoić, wystarczy około 500 dodatkowych kalo-
rii. Dbaj, by w twojej diecie znalazły się wszystkie niezbęd-
ne składniki odżywcze. Jeśli to zaniedbasz, szybko odbije 
się to negatywnie na kondycji twojego organizmu. Pamię-
taj, że w trakcie laktacji powinnaś dostarczać m.in. nieco 
więcej białka, wapnia i żelaza. ◆

NASZ EKSPERT
konsultacja: mgr Elwira Berezowska, IBCLC Międzynarodowy 

Konsultant Laktacyjny, położna, 
 Centrum Narodzin MAMMA, Szczecin



~ 
5 MINUT DLA CIEBIE

Ćwiczenie mięśni dna miednicy potraktuj jak kilka chwil poświęconych na pielęgnowanie swojej kobiecości. Znajdź kawałek podłogi, 
ciche miejsce, w którym nikt ci nie będzie przeszkadzał. Każde ćwiczenie wykonaj 12 razy w 3 seriach. Pamiętaj o uspokojeniu oddechu. 

Głęboki, dotleniający oddech pomoże w ukrwieniu narządów w okolicy bioder. 

~
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Mylnie nazywa się je mięśniami Kegla, tym-
czasem chodzi o mięśnie łonowo-guziczne, 
czyli dna miednicy. Doktor Arnold Kegel 
opracował po prostu zestaw ćwiczeń właśnie 
na ich wzmocnienie. Mylnie też kojarzą się 

jedynie z nietrzymaniem moczu, chociaż akurat faktycznie 
ten objaw jest bardzo uciążliwy. 
Wykonują niewielkie, niewidoczne na zewnątrz ruchy. Mają 
swój udział w ściskaniu i rozluźnianiu końcowych odcinków 
układu moczowo-płciowego i wydalniczego. Decydują o kom-
forcie w toalecie i w trakcie seksu, odgrywają też ogromną 
rolę przy porodach naturalnych. Ale przede wszystkim sta-
bilizują tułów w czasie stania i chodzenia. 
O problemach z tymi rejonami trudno się rozmawia, nieła-
two przełamać wstyd i poprosić o pomoc. Tymczasem stale 
utrzymujący się i nieleczony problem, np. z nietrzymaniem 
moczu, może bardzo utrudniać normalne życie i prowadzić 
do poważnych zaburzeń na tle nerwowym. A przecież zupeł-
nie nie ma się czego wstydzić. 

DLACZEGO SZWANKUJĄ?
Powody problemów są bardzo różne. Począwszy od osłabie-
nia mięśni z wiekiem (temu akurat można zapobiec). Czyn-
nikami zwiększającymi ryzyko są też: wielokrotne porody 
siłami natury, intensywne treningi sportowe (uwaga: także 
taneczne!), nadwaga, przebyte zabiegi chirurgiczne w obrę-
bie jamy brzusznej i miednicy oraz powypadkowe uszkodze-
nia w tym obszarze. 

JAK ROZPOZNAĆ PROBLEMY 
Z MIĘŚNIAMI DNA MIEDNICY? 
Najczęstszy to nietrzymanie moczu w sytuacjach codzien-
nych, np. podczas kichania, ćwiczeń fizycznych. Może się 

też pojawić ciągłe parcie na pęcherz niezwiązane z tym, 
czy faktycznie masz potrzebę oddania moczu. Dokucza tak-
że trudny do określenia ból w okolicy miednicy i podczas 
stosunku seksualnego. U mężczyzn często występują pro-
blemy z erekcją. 

PROFILAKTYKA
Ćwiczenia wzmacniające warto wykonywać profilaktycz-
nie, tzn. zanim pojawią się kłopoty. Mogą (a nawet powin-
ny) być łączone ze wzmacnianiem mięśni, z którymi współ-
pracują przy stabilizacji postawy, czyli z mięśniami brzucha, 
pośladków i pleców. Ważna jest systematyczność: najlepiej 
trenować codziennie lub co drugi dzień. (Patrz: ramka)
Ćwiczenia będą skuteczniejsze, jeśli równolegle zadbasz 
o odpowiednią dietę. Wskazane jest unikanie napojów gazo-
wanych, potraw smażonych, tłustych, ciężkostrawnych, 
gęstych sosów, ciast z kremem, dań wywołujących gazy 
i moczopędnych. Warto spożywać posiłki częściej, 
ale w mniejszych porcjach oraz uzupełniać niedobory mikro-
elementów i witamin (zwłaszcza D i C). 

LECZENIE
Terapia mięśni dna miednicy zaczyna się od szczegółowego 
wywiadu – szczerej rozmowy o wszelkich aspektach proble-
mu. Lekarz lub fizjoterapeuta może zalecić badanie wydol-
ności mięśni i elektrostymulację. Zalecenia mogą obejmo-
wać wskazówki dotyczące poprawy pozycji (podczas wydalania 
czy uprawiania seksu) oraz zestawy ćwiczeń fizycznych 
i oddechowych. Coraz częściej używa się też urządzeń uła-
twiających lub umożliwiających ćwiczenia. Jednak najlepiej 
robić to pod opieką specjalisty. Zanim zaczniesz czegoś uży-
wać, koniecznie skonsultuj się ze specjalistą, np. popularne 
kulki gejszy mogą bardziej szkodzić niż pomagać. ◆

NAJBARDZIEJ 
KOBIECE 

MIĘŚNIE
Sprawdź, jak zadbać o swoją miednicę. Nie tylko 

zapobiegniesz problemom z nietrzymaniem moczu, 
ale i poprawi się jakość twojego życia seksualnego. 

/ TEKST Dorota Milczarek

1   NAPINANIE NOGI NA BOKU

• Połóż się na boku. Nogę od strony podłogi lekko 
zegnij, drugą wyprostuj. Podnoś wyprostowaną 
kończynę od podłogi do wysokości biodra. Pilnuj,  
aby napięte były pośladki, udo i brzuch. Nie odkładaj 
nogi na ziemię, tylko zbliżaj się do niej na kilka cm.

2   WYPYCHANIE BIODER

• Połóż się na plecach, stopy postaw blisko pośladków. 
Wypychaj do góry miednicę, nie robiąc przeprostu 
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

• Utrzymuj napięcie mięśni okalających biodra,  
brzuch itd.

3   ROWEREK Z NAPIĘCIEM MIEDNICY

• Połóż się na plecach i mocno przyklej do podłogi 
plecy, tak abyś nie wyginała się w lędźwiach. 
Wyprostuj obie nogi do góry, napinając mięśnie 
brzucha. Teraz na zmianę zginaj nogi.

4   ZACISKANIE I OTWIERANIE

• Pozycja wyjściowa jest taka sama, jak poprzednio. 
Po wyprostowaniu nóg rozszerzaj je na boki 
oraz zamykaj do pozycji wyjściowej.

• Możesz też zaciskać kolanami miękką piłkę fitness.
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W małej dawce jest 
korzystne dla zdrowia 

i urody, ale w nadmiarze 
bywa groźne. Dlatego warto 
korzystać z niego z umiarem 
i odpowiednio chronić przed 

nim skórę, nie tylko na plaży. 
/ TEKST Agata Kucucha

W PRZYJAŹNI ZE

SŁOŃCEM

Dzięki promieniom słonecznym syntezujesz wita-
minę D i masz lepsze samopoczucie, bo to natu-
ralny antydepresant. Niewielka ilość ma też 
zbawienny wpływ na skórę, czego przykładem 
jest choćby fakt, że latem zwykle zanikają obja-

wy związane z AZS czy łuszczycą. Dla zdrowia wystarczy prze-
bywać na słońcu15-20 minut z ciałem odkrytym w minimum 
25 procentach. Po tym czasie załóż okulary przeciwsłoneczne, 
nakrycie głowy i posmaruj się kremem z odpowiednim dla 
ciebie filtrem. Unikaj opalania między godzinami 11 a 15. 
Wówczas promieniowanie jest najbardziej niebezpieczne. 

WSZECHSTRONNA OCHRONA
Słońce wytwarza trzy rodzaje promieniowania ultrafioleto-
wego, które szkodzą skórze: A, B i C. Dobry preparat ochron-
ny powinien zawierać filtry chroniące przed promieniami 
UVA i UVB. Pierwsze przenikają do skóry właściwej, nisz-
cząc włókna kolagenowe i elastynowe, drugie uszkadzają 
naskórek, czego efektem są rumienie i stany zapalne. Nato-
miast UVC jest pochłaniane przez warstwę ozonową i nie 
dociera do Ziemi. Wybierając kosmetyk, zwróć uwagę, 
aby poza oznaczeniem SPF, które określa wysokość ochrony, 
ale tylko przed promieniami UVB, zabezpieczał też przed 

UVA. Pożądane jest także oznaczenie IR – ochrona przed 
podczerwienią oraz określenie „fotostabilność”. To gwaran-
tuje, że filtr nie rozpadnie się za szybko pod wpływem pro-
mieni słonecznych lub wysokiej temperatury. 

JAKI WYBRAĆ FILTR?
Głównym czynnikiem, na który zwraca się uwagę przy wybo-
rze preparatu ochronnego, jest wysokość wskaźnika SPF. War-
to jednak dopasować do skóry także rodzaj filtra. Większość 
kosmetyków zawiera filtry mieszane: mineralne i chemiczne, 
gdyż ich kombinacja zapewnia skuteczniejszą ochronę. Ale 
są także takie, które mają tylko jeden rodzaj. Czym się 
charakteryzują?
Mineralne – nie wnikają w skórę, ale tworzą na jej powierzch-
ni warstewkę, która odbija promienie UV. Działają od razu 
po nałożeniu na ciało i nie tracą ochronnych właściwości 
pod wpływem słońca. Zmywają się za to po kąpieli. Polecane 
są osobom o wrażliwej skórze oraz dzieciom. Zazwyczaj mają 
gęstą konsystencję i mogą pozostawiać biały nalot.
Chemiczne – to syntetyczne związki, które przenikają w głąb 
skóry. Aby zaczęły działać, potrzebują czasu, dlatego nanosi 
się je minimum kwadrans przed ekspozycją na słońce. Mają 
lekką konsystencję, łatwo się je rozprowadza i są niewidocz-

ne. Z czasem tracą jednak ochronne właściwości, dlatego należy 
regularnie ponawiać ich aplikację. 

EMULSJA CZY OLEJEK?
Forma kosmetyku nie ma większego znaczenia, działają tak samo. 
Spray z olejkiem jest wygodny na plaży, bo można rozpylać go bez-
pośrednio na skórę. W dodatku nie przykleja się do niego piasek. 
Emulsje i kremy mają za to dodatkowe właściwości pielęgnacyjne. 
Przyda się też preparat w sztyfcie z filtrem SPF 30 do ochrony ust 
oraz zabezpieczania znamion.
Aby ochrona była skuteczna, ważna jest odpowiednia dawka pre-
paratu. Deklarowany na opakowaniu poziom ochrony zapewnia 
wtarcie 2 mg na 3 cm skóry. Oznacza to, że na twarz powinnaś 
aplikować porcję wielkości orzecha laskowego, a na ciało zawar-
tość dwóch łyżek. Uważaj na spraye – zwłaszcza gdy wieje wiatr, 
w dużej mierze mogą nie trafiać na powierzchnię ciała. Pamiętaj, 
że nawet wtedy, gdy używasz kosmetyku wodoodpornego, po wyj-
ściu z wody dobrze jest ponowić aplikację. 

CO NA POPARZENIA
Zasnęłaś na słońcu, zapomniałaś wziąć krem na wycieczkę, która 
znacznie się przedłużyła? Zdarza się. Bolesny, czerwony rumień 
ujawnia się zazwyczaj po kilku godzinach. Skóra staje się wrażli-
wa na dotyk, rozgrzana i pulsująca – taka pozostaje przynajmniej 
przez dwa dni. Problem ten najczęściej dotyka osoby o jasnej kar-
nacji i dzieci. 
Ważne, by jak najszybciej przynieść ukojenie poparzonej skórze. 
Służą temu dostępne w aptekach preparaty z pantenolem, witami-
nami E i A, aloesem, mentolem oraz alantoiną i lanoliną. Dzięki 
nim skóra łatwiej się zregeneruje. Skuteczne są też domowe spo-
soby, takie jak: okłady z kefiru, maślanki, soku z aloesu, ziemnia-
czanego purée.
Oparzenia po opalaniu klasyfikuje się zazwyczaj jako I stopnia, 
rzadziej zdarzają się poważniejsze – II stopnia, przy których poja-
wiają się wypełnione surowicą pęcherze. Pamiętaj, że są one podat-
ne na nadkażenia bakteryjne i nie wolno ich przebijać. W takim 
przypadku najlepiej udać się po pomoc do lekarza. ◆

JAKA WYSOKOŚĆ FILTRA?
Im twoja karnacja i kolor włosów są jaśniejsze,  

tym mocniejszej potrzebujesz ochrony.
• SPF 5-10 – dla brunetek o śniadej cerze

• SPF 10-20 – dla szatynek lub ciemnych blondynek 
o oliwkowej karnacji

• SPF 20-30 – dla blondynek z jasną cerą
• SPF 30-50 – dla osób o bardzo jasnych lub rudych  

włosach, z piegowatą cerą, dla kobiet w ciąży i dzieci



Woda, plaża, słońce... ale co jeszcze? Zobacz, gdzie warto się wybrać  
i co zobaczyć przy okazji spędzania urlopu nad Bałtykiem. To będzie 

miłe urozmaicenie wakacyjnego wyjazdu. I nie tylko wtedy,  
gdy aura nie sprzyja opalaniu. / TEKST Agata Kucucha

1. GDAŃSK – brama Żuraw od strony 
Motławy 

2. TRZĘSACZ  
– ruiny kościoła św. Michała 

 3. ŚWINOUJŚCIE – Stawa Młyny 
„Wiatrak” to symbol miasta 

4. SOPOT – molo im. Jana Pawła II  
o poranku  

5. MIĘDZYZDROJE – brama wejściowa 
do Alei Gwiazd

  ~
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Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SW Rese-
arch, w 2018 r. najchętniej wypoczywaliśmy nad naszym 
morzem. Urlop w nadbałtyckich miejscowościach 
wybrało blisko 53 proc. Polaków. Tak jest niezmiennie 
od lat. Kochamy otulone sosnowymi lasami złociste

          plaże, zjawiskowe klify i zachody słońca. Do loterii pogo-
dowej chyba się już przyzwyczailiśmy. Zresztą, wzdłuż całego 
wybrzeża od zachodu po wschód nie brakuje miejsc, które 
zawsze warto odwiedzić. Oto garść propozycji. 

KRAINA WYSP
Graniczące z Niemcami Świnoujście leży na 44 wyspach, z cze-
go trzy są zamieszkałe – Uznam, Wolin i Karsibór. Miasto ma 
status uzdrowiska. Na wyspie Uznam zachowała się część for-
tów z XIX w. Najciekawszym jest fort Anioła, wzorowany 

na rzymskim Zamku Świętego Anioła. Na Karsiborze nad 
Kanałem Piastowskim zobaczyć można dawną bazę niemiec-
kich U-Bootów. Z kolei największa (265 km kw) polska wyspa 
– Wolin zachwyca zróżnicowanym krajobrazem. Są tu jezio-
ra polodowcowe, piękne lasy i najwyższe w Polsce klify – na 
wzgórzu Gosań (95 m n.p.m.) znajduje się punkt widokowy. 
Można tu spotkać foki szare. W mieście Wolin warto zajrzeć 
do Muzeum Regionalnego, gdzie znajdują się zbiory ekspo-
natów dotyczących: systemu obronnego miasta, rzemiosła, 
wierzeń i codziennego życia mieszkańców.

ALEJĄ GWIAZD 
Niedaleko od Świnoujścia leżą Międzyzdroje. Wszechobecna 
w mieście zieleń, promenada, piękna plaża i prawie 400-metro-
we molo przyciągają turystów przez cały rok. Z mola organi-  →

1. 

zowane są rejsy wycieczkowe po Morzu Bałtyckim. Od 
1997 r. odbywa się tu Festiwal Gwiazd. Niewątpliwymi atrak-
cjami są spacer Promenadą Gwiazd, gdzie znajdują się płyty 
z odciskami dłoni artystów polskiego kina i Muzeum Figur 
Woskowych z podobiznami znanych osób, nie tylko aktorów. 
Na obrzeżach miasta powstał w 1967 r. rezerwat żubrów. Zwie-
rzęta sprowadzono tu z Białowieży.
Dalej na wschód, w okolicy miejscowości Rewal można zawi-
tać do Trzęsacza – małej wsi, gdzie co roku przybywają licz-
ni turyści. Powodem są ruiny gotyckiego kościoła, które stop-
niowo pochłania morze. Świątynia została wzniesiona na prze-
łomie IV/V w. dwa kilometry od morza. Z czasem Bałtyk metr 
po metrze pochłaniał klif, nieuchronnie zbliżając się do budow-
li. W 1847 r. odprawiono tu ostatnie nabożeństwo, w 1900 r. 
zawalił się pierwszy fragment, dziś została jedna ściana. 

40 /  CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 2019

2.

A MOŻE
POMORZE?

4.

3.

5.



MIASTO CZAROWNIC
Słupsk oddalony jest od brzegu morza o 18 kilometrów. 
Nad miastem góruje neogotycki ratusz z 56-metrową wie-
żą zegarową. Znajduje się tam taras widokowy. Z czasów, 
gdy Słupsk był stolicą odrębnego księstwa, pozostał stoją-
cy nad rzeką Słupią, zamek. Warto odwiedzić mieszczące 
się w nim Muzeum Pomorza Środkowego, gdzie można 
podziwiać m.in. największy w Polsce zbiór prac Witkace-
go. Po dawnych obwarowaniach miejskich pozostały frag-
menty murów i Baszta Czarownic – dawne miejsce kaźni 
kobiet oskarżanych o czary. Najbardziej znaną lokalną cza-
rownicą była Trina Papisten, więziona w baszcie i spalona 
na stosie w 1701 r. 
Między Rowami a Łebą znajduje się Słowiński Park Narodo-
wy, w granicach którego leżą jeziora Łebsko (trzecie pod wzglę-
dem wielkości w Polsce), Gardno i Sarbsko. Największą atrak-
cją rezerwatu są ruchome wydmy, największe w Europie 
Środkowej. Wydmy wędrują z zachodu na wschód, czasem 
nawet 10 km w ciągu roku. Zespół największych wydm – Bia-
łe Góry nazywany bywa polską Saharą. 
Na terenie parku, we wsi Kluki mieści się Muzeum Wsi Sło-
wińskiej, które przybliża życie i zwyczaje Słowińców. W skan-
senie zachwycają kryte gontem lub strzechą chaty, w których 
zrekonstruowano typowe wnętrza. 

ATRAKCYJNE TRÓJMIASTO 
Najbardziej reprezentatywną ulicą Gdańska jest Długi Targ. 
To serce starówki, gdzie mieszczą się m.in. wspaniały gotyc-
ko-renesansowy Ratusz Głównego Miasta, okazały Dwór 
Artusa z 11-metrowym piecem, którego 520 kafle zdobią 
podobizny europejskich władców, Złota Kamienica i fon-
tanna Neptuna z 1615 r. To tam, według zwyczaju, lokalni 
marynarze po powrocie z rejsów udawali się, by dziękować 
władcy mórz za szczęśliwy powrót do domu. 

podróże

Najsłynniejszą miejską bramą jest Żuraw – to zarazem zabyt-
kowy dźwig, który wzniesiono w latach 1442-1444. Będąc 
w Gdańsku, należy przespacerować się też malowniczą ulicą 
Mariacką i wejść do kościoła Mariackiego, gdzie znajdują się 
XVII-wieczne organy Mertena Friese. 
Sopot słynie z najdłuższego w Europie molo – liczy 511,5 m. 
Punktem obowiązkowym jest też spacer głównym deptakiem 
– ulicą Bohaterów Monte Cassino, czyli tzw. Monciakiem.
W Gdyni mieści się m.in. gratka dla najmłodszych – Akwa-
rium Gdyńskie MIR z licznymi okazami ryb, płazów i gadów 
z całego świata. Na trzech kondygnacjach znajduje się 68 zbior-
ników wodnych, w których żyje około 1500 zwierząt. 

SZWAJCARIA KASZUBSKA
Za stolicę Kaszub uznawane są Kartuzy, gdzie warto zwie-
dzić m.in. wzniesiony w IV w. okazały zespół klasztorny 
Zakonu Kartuzów, który ma charakterystyczny dach w kształ-
cie trumny. Aby podziwiać malowniczą panoramę Kaszub, 
najlepiej wejść na Wieżycę (328,7 m n.p.m.) – na szczycie 
ustawiono wieżę widokową. Niedaleko od niej, w Szymbar-
ku mieści się oryginalny kompleks turystyczny – Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu. Najbardziej znaną atrakcją jest 
tam postawiony do góry nogami dom. Ponadto można tu 
zobaczyć najdłuższą deskę świata, największy fortepian, 
domy Sybiraka z Irkucka, trapera kaszubskiego z Kanady 
i powstańca polskiego z Adampola, bunkier Gryfa Pomor-
skiego. Wiele tych budowli jest oryginalnych, zostały roz-
montowane i przewiezione do Szymbarku. 
Goszcząc we wschodnich krańcach wybrzeża, warto podje-
chać do Fromborka – miasta Mikołaja Kopernika. Tu praco-
wał i zmarł w 1543 r. Wiąże się z nim wiele tutejszych atrak-
cji, np. Muzeum Mikołaja Kopernika i obserwatorium 
astronomiczne. Świetną rozrywką są też wycieczki statkiem 
lub wodolotem po Zalewie Wiślanym. ◆
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7.

6. KLUKI – Muzeum Wsi Słowińskiej
7. SZYMBARK – dom do góry nogami 

6.



45 / 

psychologia psychologia

44 / CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ 2019

Im dłużej jesteśmy ze sobą, tym większą mamy 
pokusę, żeby przestać rozmawiać. Zakładamy, 
że partner wie, co siedzi w naszej głowie, ale i bez 
pytania „wiemy”, o czym myśli ta druga osoba. 
Nierzadko jest tak, że mamy poczucie, iż już wszyst-

ko sobie powiedzieliśmy. I zapada cisza. W efekcie często 
nie mamy bladego pojęcia, kim tak naprawdę jest part-
ner. Bo nie wiemy, co myśli lub sami robimy jakieś błęd-
ne założenia. Przykład: dawno temu twój mąż odmówił 
wyjścia z tobą na spacer, więc zrozumiałaś, że tego nie 
lubi, obraziłaś się w duchu i nigdy więcej tego nie zapro-
ponowałaś. Tymczasem on akurat miał migrenę, a tak 
w ogóle to uwielbia chodzić, ale ci nie proponuje, bo nigdy 
o tym nie mówisz.

NARZEKANIE
Często jest też tak, że otwarcie mówimy tylko o tym, co złe. 
Większość z nas nie ma oporów, żeby się obrazić, skryty-
kować albo narzekać na partnera w gronie przyjaciół.  
Ale już o dobrych rzeczach nie rozmawiamy, bo są „oczy-
wiste”. No więc – nie są. Praktycznie u nikogo. I jeśli się 
nie powie na głos: „lubię, jak śpiewasz”, „masz ładny 
uśmiech”, „doceniam to, co dla mnie robisz”, druga stro-
na sama na to nie wpadnie. A w związku, w którym słyszy 
się dzień w dzień tylko negatywy, prędzej czy później miłość 
się wypali. Mówi się, że jeden zły komunikat równoważy 
się dopiero trzema pozytywnymi. Dlatego dbajcie obydwo-
je o bycie dla siebie dobrymi. 

PRZECIEŻ WIE, ŻE GO KOCHAM
Prawdopodobnie jednak nie wie. Tak jak tobie brakuje 
pewności, czy mężowi nadal zależy na waszym związku. 
To normalne, że chcemy słyszeć zapewnienia, że jesteśmy 
dla kogoś ważni. Mówienie tego na głos ma ogromną moc. 
Powiedziane wprost „bardzo cię kocham” zostaje w sercu 
bardzo długo i pozwala czerpać z siłę. Warto o tym poroz-
mawiać, podkreślać wagę pozytywnych słów. I wcale nie 
chodzi o romantyzm, kwiaty czy nie wiadomo jaki wysi-
łek, ale słowa. O proste, codzienne zauważanie swojej obec-
ności, podkreślanie zalet czy udanych działań. A jeżeli ktoś 
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STOP NUDZIE

W ZWIĄZKU
Wieloletnie relacje 

często kojarzą 
się ze stagnacją. 
Jest nawet żart 
o tym, że słowo 

„monogamia” jest 
równoznaczne 

z „monotonia”. Wokół 
takich związków 

krąży wiele mitów 
i mnóstwo par już 

po kilku latach 
przechodzi kryzys. 

Nie musi tak jednak 
być. Zobacz, co warto 
wiedzieć, aby kochać 

się szczęśliwie 
do emerytury. 

I dłużej. 

/ TEKST Anna Dąbrowska
ZMIEŃ DEFINICJĘ KOMPROMISU

Wiele osób uważa, że kompromis jest wtedy, kiedy ty 
chcesz jechać w góry, partner nad morze, więc jedziecie 
do Radomia, bo ten znajduje się pośrodku. Nic dziwnego, 

że słowo „kompromis” często kojarzy się z rezygnowaniem 
ze swoich potrzeb, naginaniem się i przyjmowaniem 
pomysłów, które dla nikogo nie są satysfakcjonujące. 
Tymczasem chodzi o poszukiwanie rozwiązań, które 
zaspokoją jak najwięcej potrzeb. Ale do tego trzeba 

rozmawiać i spokojnie zastanowić się, czego chcesz ty, 
a czego partner. I dopiero wtedy szukać najlepszej opcji.  →
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W ZACISZU SYPIALNI
Seks jest ważny, nie ma się co oszukiwać. Ma ogromne zna-
czenie dla poczucia bliskości i zadowolenia ze wspólnego 
życia. Podczas tego typu bliskości wydzielane są hormony, 
które powodują pozytywne uczucia do tej drugiej osoby. 
Tak, z czasem namiętność wygasa, bo pożądanie lubi nowość, 
zaskoczenie, rozmowę i czas. Ale w wielu przypadkach sami 
sobie jesteśmy winni, bo w sprawach łóżkowych także popa-
damy w rutynę. Dlatego warto rozmawiać, a potem wcie-
lać w życie swoje pragnienia i fantazje. To właśnie w sta-
łym związku, w którym są zaufanie i bliskość, można je 
bezpiecznie realizować. Co istotne, wraz z wiekiem i doświad-
czeniami mogą zmieniać nam się potrzeby, a nawet strefy 
erogenne. Warto je poznawać. 

MAMUSIA I TATUŚ
Są pary, które po urodzeniu dziecka przestają być kobietą 
i mężczyzną, a stają się wyłącznie rodzicami. Tracą zupeł-
nie zainteresowanie sobą nawzajem, bo są rodzicami na pełny 
etat. Zaangażowanie w rodzicielstwo jest godne pochwały, 
ale warto pamiętać, że wykluczenie partnera ze swojego 
życia i postrzeganie go wyłącznie jako ojca dzieci może 
z czasem wygasić nawet najbardziej pozytywne uczucia. 
Dobrze jest zostawić miejsce na bycie z partnerem, na trak-
towanie go jak mężczyzny i męża, na spędzanie czasu tyl-
ko we dwoje. A rozmów nie ograniczać wyłącznie do spraw 
dotyczących dzieci. Brak własnej przestrzeni niesie bowiem 
ryzyko, że kiedy wasze pociechy dorosną i wyprowadzą się 
z domu, okaże się, że tak naprawdę jesteście sobie obcy. 

PRZEGAPIENIE KRYZYSU
Problemy w związku najłatwiej jest rozwiązywać na samym 
początku. Jeśli będą narastać latami, można nie zauważyć 
punktu, zza którego nie ma odwrotu tylko oddalanie się 
od siebie. Dlatego zamiast unikania kwestii spornych, zde-
cydowanie lepiej rozwiązywać je na bieżąco. Kryzys sam 
nie minie. Sam wyłącznie się pogłębi. ◆

o swoim partnerze nie może powiedzieć nic dobrego? 
Cóż, jest to moment, w którym warto poważnie zastano-
wić się nad związkiem.

MOC ZASKAKIWANIA
Najszczęśliwsze są pary, które się ze sobą nie nudzą. A naj-
częściej nie nudzimy się, kiedy robimy nowe rzeczy lub sta-
re w odmienny niż zwykle sposób. Warto o tym pomyśleć, 
bo dorosłe osoby rzadko robią coś po raz pierwszy. Idzie-
my utartymi szlakami. W efekcie zaczynamy zachowywać 
się jak zombie. I znowu, to nie muszą być jakieś szalone 
eskapady czy sporty ekstremalne. Chodzi o to, żeby nie 
robić w kółko tego samego. Nauczcie się razem czegoś nowe-
go –  to może być zarówno kurs tańca, jak i sadzenie drze-
wek. Przestańcie jeździć na wakacje zawsze w to samo miej-
sce. Zmieńcie ustalony od lat plan weekendu. Czasem 
wystarczą drobne modyfikacje, żeby zakochać się na nowo. 

OCZEKIWANIA JAK Z SERIALU
Najczęstszą przyczyną kryzysów w związku jest rozczaro-
wanie. Po kilku latach wiemy już o sobie wszystko. Skoń-
czyły się motyle w brzuchu. A partner okazał się inny, 
niż myślałaś. To normalne, ale można tego uniknąć.  
Choć namiętność i pożądanie topnieją, pojawiają się głę-
boka miłość i uczucie prawdziwej bliskości. Podobnie jest 
z oczekiwaniem, że partner zaspokoi wszystkie twoje potrze-
by: niestety, nie istnieje taka osoba. Cichy i wrażliwy roman-
tyk nie zamieni się nagle w drapieżnego kochanka.  
Nie będzie też podzielał wszystkich twoich pasji. Ty lubisz 
operę, a on nie? Mężczyzna albo idzie z tobą na przedsta-
wienie, ale uważasz, że nie jest „wystarczająco” entuzja-
styczny, albo nie idzie i czujesz się odrzucona? Sama widzisz, 
że nie są to dobre rozwiązania.

BRAK KŁÓTNI
Może to być zaskakujące, ale pary, które się ze sobą 
nie spierają, najczęściej mają najpoważniejsze problemy. 
Nie ma takiej możliwości, by przez wiele lat ani razu się 
na siebie nie zezłościć, nie mieć odmiennego zdania. Jeśli 
para nigdy się nie kłóci, często oznacza to, że partnerzy 
duszą w sobie emocje, ustępują dla świętego spokoju. W efek-
cie nie są ze sobą zbyt blisko, a pod powierzchnią aż kipi 
od zadawnionych urazów. Wieloletnie małżeństwa rozma-
wiają także o trudnych emocjach i nie unikają nieprzyjem-
nych rozmów. A negatywne emocje są silniejsze niż te dobre, 
jeśli więc masz je w sobie, to nie ma przestrzeni na nic inne-
go. „Oczyszczenie atmosfery” robi miejsce na miłość i pozy-
tywne przeżycia. 

WSPÓLNY CZAS
W szarej codzienności wiele par przestaje spędzać ze sobą 
czas. Są w pracy albo z dziećmi. To też może rozluźnić więź, 
bo partnerzy stają się sobie obcy. Trudno wówczas poczuć 
bliskość. Dlatego warto znaleźć w życiu wspólną przestrzeń 
na bycie tylko we dwoje. I nie musi to być nic nadzwyczaj-
nego – wieczorna herbata na tarasie czy spacer. Można też 
pójść o krok dalej i znaleźć wspólną pasję, co otworzy wam 
dodatkowe możliwości do dyskusji.  

DOCEŃ SPOKÓJ
W dzisiejszym świecie, który pędzi w szalonym tempie 

i zewsząd oferuje masę rozrywek, nudzić się wręcz  
nie wypada. Dlatego boimy się tego uczucia, a kiedy się 

pojawia, uważamy, że coś jest nie tak. 

Tymczasem w związku nuda może oznaczać, 
że osiągnęliście spokój i spełnienie, które nie potrzebują 

na co dzień fajerwerków. Poza tym jest potrzebna. Pozwala 
podjąć pracę nad związkiem, wyjść z inicjatywą, dzięki 

której szara rzeczywistość znowu nabierze barw.
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Pies, kot, ale też ptak lub gryzoń – posiadanie zwierzęcia daje wiele 
korzyści zdrowotnych, poprawia samopoczucie i może być lekiem  

na samotność. Ważne, by decyzję o nowym domowniku dobrze 
przemyśleć. Co warto wiedzieć, by wybrać idealnego towarzysza? 

/ TEKST Alicja Grądzka

psychologia
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PIES
Przyjaciel na dobre i na złe. Kocha bezwarunkowo, wprowa-
dza radość do domu, nie sposób się z nim nudzić. Przebywa-
nie z psem relaksuje, działa antydepresyjnie i ułatwia nawią-
zywanie kontaktów z innymi ludźmi, np. z właścicielami 
czworonogów. Ponadto mobilizuje do ruchu na świeżym 
powietrzu, dzięki czemu pozytywnie wpływa na kondycję 
i zdrowie. Zalet posiadania tego czworonoga jest wiele, ale to 
także obowiązek. Pies potrzebuje spacerów bez względu 
na pogodę czy samopoczucie właściciela i nie zawsze łatwo 
jest go zabrać na wakacje. Szukając pupila, nie należy skupiać 
się wyłącznie na jego wyglądzie. Decydując się na rasowego 
psiaka, upewnij się, że potrzeby danej rasy wpisują się w styl 
twojego życia. Zwróć uwagę na to, jak wiele potrzebuje ruchu, 
jak wygląda pielęgnacja oraz jego stosunek do innych ludzi 
i zwierząt. Pamiętaj też, że szczeniaki potrzebują więcej uwa-
gi i zabawy, są też bardziej absorbujące. Dla osób, które nie 

PUPIL
DOBRY NA WSZYSTKO

towarzyszem. Domowy kot potrzebuje opieki i zainteresowa-
nia. Domaga się pieszczot, uwielbia wylegiwać się na kolanach 
opiekuna oraz spać z nim w łóżku. Głaskanie i słuchanie mru-
czenia jest bardzo relaksujące. Zrównoważony koci styl bycia 
sprawia, że już samo przebywanie w jego towarzystwie dzia-
ła uspokajająco. Ale koty potrafią też być zabawne. To dosko-
nały wybór dla domatorów czy osób, które z różnych powo-
dów nie mogą prowadzić aktywnego stylu życia. Podobnie, 
jak w przypadku psów, możesz zdecydować się na konkretną 
rasę albo zaadoptować dachowca. 

Czy wiesz, że…
✔ 37 proc. – u właścicieli kotów o tyle zmniejsza się ryzyko 
wystąpienia zawału serca. Ponieważ bliskość mruczka redu-
kuje stres, zmniejsza też ryzyko wylewu u jego opiekuna. 
✔ 20-140 Hz – koty potrafią modulować częstotliwość dźwię-
ków w takiej rozpiętości, niektóre rejestry działają na ludzi 
bardzo terapeutycznie. 

PTAKI
Najpopularniejsze są papugi, które uznawane są za jedne z naj-
mądrzejszych skrzydlatych przyjaciół. Ptaki przywiązują się 
do ludzi – usiłują nawiązać z nim kontakt, np. odpowiadając, 
gdy się do nich mówi. Dla osób starszych ich hodowla może 
stać się wspaniałym hobby. Poświęcając im regularnie czas, 
można nauczyć ich różnych sztuczek. Początkującym poleca 
się papużkę falistą lub nimfę. Są łagodne i towarzyskie.  
Nie są wymagające, jednak należy liczyć się z tym, że rozrzucają 
ziarna, gubią pióra, a wypuszczone z klatek nie zwracają uwa-
gi, gdzie brudzą. Ponadto, o ile śpiew kanarka zachwyca, gło-
śne skrzeczenie papug może być męczące. 

GRYZONIE
Mogą być cudnymi, niekłopotliwymi towarzysza życia.  
Nie trzeba ich wyprowadzać na spacer, nie są szczególnie anga-
żujące. Te małe, futrzane zwierzątka już samą swoją obecno-
ścią sprawiają dużo radości – są wdzięczne do obserwacji 
i milutkie w dotyku. Biorąc pod uwagę umiejętność nawią-
zywania kontaktu, warto przede wszystkim zwrócić uwagę 
na świnkę morską oraz szczura. Oswojona świnka oczekuje 
od właściciela regularnych kontaktów, nawołując go zabaw-
nym pokwikiwaniem. Zdecydowanie niedocenianym pupi-
lem jest szczur domowy. A szkoda, bo jest niezwykle inteli-
gentny, ciekawski, towarzyski. Przywiązuje się do właściciela. 
I wbrew pozorom to bardzo czysty zwierzak. ◆

szukają aktywnego towarzysza, ale statecznego przyjaciela 
dobrym rozwiązaniem będzie przygarnięcie psiego seniora. 

Czy wiesz, że…
✔ 1,5 godziny – mniej więcej tak długo przeciętny właści-
ciel rozmawia ze swoim psem w ciągu dnia. Ma to pozytyw-
ny wpływ na redukcję stresu.
✔ 300 minut – zajmują tygodniowe spacery z czworono-
giem. To naprawdę niezły trening, zwłaszcza że gdy chodzisz 
z psem, prędkość twojego spaceru wzrasta o około 28 proc. 
✔ 21 razy częściej – o tyle właściciele psów chętniej wcho-
dzą w interakcje z nieznajomymi, częściej też się śmieją. 

KOT
Nie potrzebuje aż tyle uwagi, co pies. Nie jest też tak wylew-
ny w okazywaniu uczuć, ale także jest bardzo przywiązanym 



np. środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
innych leków, obowiązuje zasada „jedna recepta – jeden lek”.
• Jeśli lekarz przepisuje więcej niż dwa opakowania tego 
samego medykamentu, na recepcie musi znaleźć się jego 
dawkowanie. Brak tej informacji sprawi, że farmaceuta wyda 
tylko dwa najmniejsze opakowania danego leku. 

AKCJA: REALIZACJA
Ważność recepty zależy od wypisanych na niej lekarstw. 
W przypadku antybiotyku jest to 7 dni, na pozostałe leki 
(gotowe i robione) – 30 dni od daty jej wystawienia. 
Recept nie trzeba realizować osobiście, a osoba odbierająca 
lek nie ma obowiązku legitymowania się. Aptekarz nie wyda  
jednak medykamentów dziecku poniżej 13. roku życia.
Jeśli – w przypadku recepty tradycyjnej –z jakichś powo-
dów nie możesz wykupić wszystkich preparatów naraz, far-
maceuta może wystawić odpis, na realizację którego masz 
czas do końca ważności oryginalnej recepty. Możesz jednak 
zrobić to wyłącznie w aptece, która go wystawiła. W dodat-
ku, w takim przypadku nie obowiązuje refundacja i za lek 
musisz zapłacić pełną stawkę.

JAK JEST Z E-RECEPTĄ?
To w zasadzie odpowiednik papierowej wersji, ale dane doty-
czące leczenia wprowadzane są do systemu informatyczne-
go. Czy to oznacza, że dokument dostępny jest tylko 
na urządzeniu mobilnym? Nie, możliwości są dwie. 
Dane możesz otrzymać drogą elektroniczną (e-mail, SMS). 
W tym celu należy założyć Internetowe Konta Pacjenta 
(IKP) na stronie www.pacjent.gov.pl. Warto to zrobić, 
gdyż dzięki temu będziesz mieć stały dostęp, zarówno 
do aktualnych recept, jak i swojej historii medycznej. 
E-receptę możesz też dostać w formie wydruku – kod dostę-
pu z numerem PESEL chorego. Farmaceuta w aptece odczy-
ta ów kod, co umożliwi mu pobranie recepty elektronicznej 
i wydanie leków.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
• Możliwość częściowej realizacji recepty. Jeśli na e-recep-
cie wypisanych jest kilka opakowań leku, możesz wykupić 
tylko jedno, a resztę wykupić w tej samej aptece w ciągu  
30 dni bez utraty zniżek. 
• Przy e-recepcie nie ma konieczności realizacji całej recep-
ty w jednej aptece. Jeśli zależy ci na czasie, a w aptece nie ma 
jakiegoś leku, nie musisz czekać, aż zostanie sprowadzony, 
ale wykupić brakującą pozycję w innej placówce. 
• Oszczędność czasu (lekarza, farmaceuty, pacjenta) 
oraz  rozwiązanie problemów związanych np. z brakiem pie-
czątki czy nieczytelnością recepty, co do tej pory wymaga-
ło ponownej wizyty u lekarza. 
• Stały dostęp do informacji o dawkowaniu leków i histo-
rii leczenia, a także możliwość otrzymania recepty zdalnie, 
bez konieczności wizyty w gabinecie.
• Mniejsze ryzyko dla pacjenta, związane z wydaniem nie-
właściwego leku, wynikające z błędnego odczytania niewy-
raźnie zapisanej nazwy produktu leczniczego, jego dawki 
bądź liczby przepisanych opakowań. ◆
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widłowe. Papierową receptę możesz dostać do końca tego 
roku, więc taka wiedza może się jeszcze przydać. 
• Dane: chorego (imię, nazwisko, adres, PESEL), placówki 
medycznej, w której wydano dokument, oraz pieczątka 
i podpis lekarza.
• Data wystawienia. 
• Jeśli lekarz, wypisując receptę, dokona na niej zmian,  
np. coś skreśli lub poprawi, jest zobowiązany tę zmianę pod-
bić pieczątką i zaparafować. 
• Na jednym dokumencie może znaleźć się maksymalnie  
5 różnych produktów (leków gotowych, środków spożyw-
czych lub wyrobów medycznych). Dla preparatów recepturo-
wych oraz tych oznaczonych symbolem „Rpw”, czyli  

R ecepta to polecenie lekarza, które stanowi pod-
stawę dla farmaceuty do przygotowania lub wyda-
nia gotowych leków. Obecnie w użyciu są zarów-
no te w wersji papierowej, jak i elektronicznej. 
Wprowadzenie e-recepty, podobnie jak e-zwol-

nienia i e-skierowania, jest częścią programu cyfryzacji ochro-
ny zdrowia w Polsce. Jakie zmiany się z tym wiążą? 

PAPIEROWA – ZASADY
Czy zdarzyło ci się, że nie mogłaś wykupić leku, bo recepta 
była niewyraźnie napisana albo nieprawidłowo wypełnio-
na? Otrzymując od lekarza tradycyjną receptę, warto zerk-
nąć, czy znalazły się na niej potrzebne dane i czy są one pra-

Tradycyjna, papierowa powoli odchodzi 
do lamusa. W 2020 roku recepty mają 

być obowiązkowo wystawiane w postaci 
elektronicznej. Co to oznacza?  

/ TEKST Monika Długołęcka

PAPIEROWA

KONTRA
ELEKTRONICZNA
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Najczęściej wchodzą w skład 
ciast i deserów, ale to nie 

koniec ich możliwości. Dodając 
owoce do wytrawnych dań, 

zyskujesz nietuzinkowe 
kompozycje smakowe. Korzystaj 

z ich sezonowej obfitości. 

Sałatka z wątróbką i gruszką
• 300 g wątróbki drobiowej • 150 g dowolnego miksu sałat 

• duża dojrzała gruszka • 2 łyżki konfitury z żurawiny  
• łyżka octu balsamicznego • łyżka cukru trzcinowego  

• łyżka masła i olej do smażenia • mleko do namoczenia 
wątróbki • sól i pieprz

Dressing: • 3 łyżki sosu balsamicznego • łyżeczka 
musztardy Dijon • łyżeczka miodu • sól i pieprz

Wątróbkę namocz w mleku. Gruszkę umyj, wydrąż i pokrój 
w plasterki. W małym rondelku rozpuść masło, dodaj 

cukier, ocet balsamiczny i kawałki gruszki, zeszklij i odłóż. 
Na patelni rozgrzej olej, wyjmij z mleka wątróbkę, podziel 
ją i usmaż – 4-5 minut z każdej strony. Tuż przed zdjęciem 
z patelni oprósz ją solą i pieprzem do smaku. W miseczce 

wymieszaj składniki dressingu. Na talerzu ułóż sałaty, 
a następnie kolejno wątróbkę, gruszkę, konfiturę 

z żurawiny. Na koniec polej dressingiem. 

Gruszkowo-pietruszkowy krem 
• 500 g korzenia pietruszki • 2 gruszki • 3/4 litra bulionu 

warzywnego • 2 łyżki oliwy • łyżka masła • 3 łyżki 
śmietany • 1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej  

• sól i świeżo zmielony pieprz • szczypta pieprzu  
cayenne • listki bazylii 

Warzywa i owoce umyj i obierz. Pietruszkę zetrzyj na tarce, 
jedną gruszkę pokawałkuj. Uduś je w garnku na rozgrzanej 

oliwie. Gdy będą miękkie, wlej bulion, gotuj kilka minut.  
Po wyłączeniu dodaj do zupy śmietanę, dopraw 

przyprawami i zblenduj.
Drugą gruszkę przetnij na pół i lekko podsmaż na łyżce 

masła. Do każdej porcji zupy włóż kawałek gruszki, oprósz 
pieprzem cayenne i ozdób listkami bazylii. 

kuchnia
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OWOCOWE

LATO
Knedle z jagodami

• 1/2 kilograma ziemniaków • 1 i 1/2 szklanki mąki 
pszennej • 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej • 2 jajka 

• szczypta soli • brązowy cukier • 2 szklanki jagód 
• słodka śmietanka • owoce do przybrania

Jagody umyj, osusz, wymieszaj z łyżką cukru. 
Ziemniaki obierz i ugotuj w osolonej wodzie, 
odcedź i dwukrotnie przeciśnij przez praskę 

lub zmiel w maszynce. Dodaj jajka i mąki, wyrób 
na gładką masę. Uformuj dość gruby wałek, 

który pokrój na grube plastry. Każdy rozpłaszczaj 
dłonią, na środek nakładając porcję jagód, po czym 

zlep dokładnie brzegi. Knedle gotuj w lekko 
osolonej wodzie, licząc od wypłynięcia na wierzch 
ok. 3-4 minuty. Wyjmuj łyżką cedzakową. Podawaj 

polane śmietaną, posypane odrobiną brązowego 
cukru, w towarzystwie świeżych owoców. 
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Jeżynowe placki
• szklanka mąki • szklanka maślanki 

• jajko • łyżeczka sody oczyszczonej (może 
być proszek do pieczenia) 

• olej do smażenia • łyżka syropu 
owocowego lub klonowego • szczypta  

soli • garść jeżyn

Połącz suche składniki, dodaj jajko 
i maślankę. Wymieszaj widelcem,  

aż masa będzie gładka. Rozgrzej odrobinę 
oleju na patelni, po czym łyżką nakładaj 

porcje ciasta. Smaż z dwóch stron  
ok. 2-3 minuty, aż placki się zrumienią.  

Podawaj polane syropem oraz posypane 
umytymi owocami. 

kuchnia

Owocowa Pavlova
• 4 białka z kurzych jajek • 3/4 szklanki cukru 

• łyżeczka octu winnego • łyżeczka mąki 
ziemniaczanej • 200 g dowolnych owoców 

(truskawki, porzeczki, maliny, borówki, jeżyny)

Rozgrzej piekarnik do 180 st. C, wyłóż blachę 
papierem do pieczenia. Ubij białka na sztywno, 
dodając stopniowo cukier. Piana powinna być 

lśniąca. Cały czas ubijając, pod koniec dodaj ocet 
i mąkę ziemniaczaną. Z ubitej piany, przy pomocy 

rękawa piekarniczego, zrób na papierze spory 
okrąg. Jego środek wypełnij cieńszą warstwą 
ubitych białek oraz gniazdkami o dowolnym 

kształcie. Wstaw do piekarnika. Po 5 minutach 
zmniejsz temperaturę do 150 st. C, po kolejnych 
5 minutach – obniż ją jeszcze o 20 stopni i piecz 
przez godzinę, półtorej. Po wyłączeniu, otwórz 
piekarnik, pozostawiając bezę do całkowitego 

wystygnięcia. Umyj, osusz i odszypułkuj owoce 
– możesz je też pokroić. Udekoruj nimi ciasto. 

NATYCHMIASTOWA  
ULGA W BÓLU

NIE
 ODKLEJAJĄ SIĘ 

POZOSTAJĄ NA MIEJS
CU

WYRÓB MEDYCZNY
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MAREK KRAJEWSKI

Dziewczyna  
o czterech palcach

Lwowski śledczy Edward 
Popielski, zwany Łyssym, powraca 

w wielkim stylu. Ma 36 lat, 
stopień porucznika i problemy 

w pracy. Żeby ocalić swoją karierę, 
musi zmierzyć się z działaniami 

sowieckiego wywiadu 
oraz wyjaśnić okoliczności 

samobójstwa kapitana Bronisława 
Buki, zaufanego człowieka samego 

Józefa Piłsudskiego.  

Wydawnictwo Znak

RUTH LILLEGRAVEN

Odbiorę ci wszystko
Interesujący norweski thriller 

psychologiczny i próba odpowiedzi 
na pytanie, czy cel zawsze 
uświęca środki. Na oddział 

ratowniczy szpitala w Oslo trafia 
skatowany przez ojca czteroletni 
chłopiec. Dziecka nie udaje się 

uratować. Gdy ojciec ofiary 
zostaje zamordowany, policja 

rozpoczyna poszukiwanie osoby, 
która wymierzyła sprawiedliwość 

na własną rękę.        

Wydawnictwo Wielka Litera

JUSSI ADLER-OLSEN

Wisząca dziewczyna
Szósty tom bestsellerowej sekcji kryminalnej 
„Departament Q” i kolejne śledztwo ekipy Carla Mørcka.  
Telefon od kolegi pracującego na wyspie Bornholm 
oznacza nową nierozwiązaną sprawę. W 1997 r. 
znaleziono powieszone na drzewie ciało 17-letniej 
uczennicy, Alberte. Prowadzący śledztwo,  
Christian Habersaat,  popełnił samobójstwo.  
Carl, Assad, Rose i Gordon muszą zmierzyć się z sektą 
kultu słońca i jej guru Atu Abanshamashem Dumuzi.  

Wydawnictwo Sonia Draga

M.T. EDVARDSSON

Zupełnie normalna rodzina 
Popularne powiedzenie głosi, że z rodziną najlepiej 
wychodzi się na zdjęciach. Każda ma swoje małe bądź 
większe sekrety. Tak jak Sandellowie z miasteczka 
Lund w Szwecji. Adam jest pastorem, Ulrika – wziętą 
prawniczką, ich 19-letnia córka Stella pracuje w H&M, 
żeby zdobyć pieniądze na wymarzony wyjazd do Azji. 
Spokojne życie rodziny kończy się, gdy Stella zostaje 
aresztowana jako podejrzana o zabójstwo.     

Wydawnictwo Znak Literanova

KATARZYNA ZYSKOWSKA

Sprawa Hoffmanowej   
Kryminał retro, oparty na faktach. Ta tragedia wydarzyła 
się naprawdę, tajemniczą śmiercią w Tatrach żyła 
cała Polska. Sierpień 1925 r. Warszawski prokurator 
Kazimierz Kasznica z żoną i 12-letnim synem schodzili 
z Lodowej Przełęczy. Towarzyszył im doświadczony 
taternik Wasserberger. Wyprawę przeżyła tylko kobieta. 
Zanim zaalarmowała TOPR, spędziła przy zwłokach 
trzech mężczyzn dwie noce i dzień.

Wydawnictwo Znak Literanova

~
Zbrodnia i kara, krzywda i zemsta, 

wcześniej czy później, ale zawsze 
idą w parze.  

Pod słowami Ryszarda Kapuścińskiego mogliby podpisać się wszyscy 
autorzy powieści kryminalnych. Ten gatunek literacki cieszy się 

niesłabnącą popularnością, czego potwierdzeniem są kolejne tytuły 
regularnie pojawiające się na księgarnianych półkach. Oto pięć 

interesujących premier, w których opisy morderstwa i śledztwa schodzą 
na dalszy plan. Najważniejsze są międzyludzkie relacje, bo to właśnie 
one w dużej mierze kształtują charaktery powieściowych bohaterów 

i decydują o ich zachowaniu.  

K S I Ą ŻK I

K
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Zapraszamy do zabawy z popularną krzyżówką typu Jolka.  
Pod diagramem podane są określenia. Trudność polega na tym,  

że trzeba odgadnąć położenie wpisywanych haseł. Wytęż umysł i baw się dobrze!

krzyżówka / JOLKA

• broń kłująca, odmiana piki • lapsus spikera na antenie • ruchoma szczęka dolna • blaszka przy długopisie • białko proste zbudowane 
tylko z aminokwasów • opłata pobierana od handlującego na targowisku • domowe - do odrobienia przez ucznia • rurka do opróżniania 
pęcherza; kateter • kość chroniąca staw kolanowy • był nim Augustyn Kordecki, przeor z Jasnej Góry • biblijne określenie miejsca 
wiecznego potępienia • podniosły, radosny nastrój, zachwyt • cudaczny odmieniec, dziwoląg • autko sportowe bez nadwozia 
• największy gruczoł kręgowców, wydziela żółć • bywa satelitarna, bywa teleskopowa • ostra choroba psychiczna występująca 
u nałogowych alkoholików • podskórny wylew krwi • podratujesz je w uzdrowisku • odkładanie czegoś na dalszy termin • profesor, 
gawędziarz „Ojczyzny, polszczyzny” • między pierwszym a drugim piętrem • imię Biedrzyńskiej, polskiej aktorki • oddział chorób 
wewnętrznych w szpitalu • materiał ubraniowy z Torunia • przyjmuje w przychodni • mała usterka do skorygowania • ginekolog 
lub ortopeda • waluta Kanady, USA • produkt pierwsza klasa • pająk wodny żyjący w wodach słodkich • krępulec na ranie • rebus 
lub inna łamigłówka • między diagnozą i ozdrowieniem • osmalona resztka drzewa po pożarze lasu • nostalgiczny utwór muzyczny 

ul. Domaniewska 52  

02-672 Warszawa
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 felieton / Martyna Rozesłaniec

Kurs z odpoczywania, trening radzenia 
sobie ze stresem, warsztaty z leżenia. 
Co jeszcze wymyślą dla nas coachowie 
i trenerzy? Współczesne programy 
szkoleniowe mają to do siebie, że ofe-

rują pomoc praktycznie w każdym aspekcie. Nie chodzi 
już tylko o porady dietetyczne czy kurs pieczenia 
chleba, po których nabieramy konkretnych 
umiejętności. Dziś przeprowadza się szko-
lenia ze świadomości i pewności sie-
bie, kształtowania równowagi 
w życiu, a nawet warsztaty dla 
rodziców pt. „Jak wysłać dziec-
ko do pierwszej klasy”. Kiedyś 
w takich sytuacjach radzili-
śmy się mam i babć, dziś raczej 
korz ysta my z  mądrości 
Google'a i rzeszy ekspertów. 

Niewątpliwie każdy ma takie 
dziedziny, które sprawiają mu 
trudność. Tak było od zawsze, 
ale dopiero od niedawna wycho-
dzimy z założenia, że w rozwią-
zaniu problemu bez wizyty u spe-
cjalisty się nie obejdzie. I nie mówimy 
tu o psychologach i psychoterapeutach, 

którzy bardzo indywidualnie podchodzą do każde-
go pacjenta, szukają źródła niepowodzenia, po czym 
rzeczywiście pomagają w zmianie nawyków, propo-
nują konkretne rozwiązania. Mowa o osobach, pro-
wadzących grupowe warsztaty, podczas których prze-
kazują w dostępny sposób powszechną wiedzę i biorą 
z a  to n iema łe pien iąd z e .  Tego t y pu k u rsy 
nie są rozwiązaniem, lecz półśrodkiem.

Z każdej strony zasypywani jesteśmy mowami moty-
wacyjnymi. Przyznaję, że niektóre z nich naprawdę 
zapadają w pamięć. Tego typu wypowiedzi angażu-
ją odbiorcę, sprawiają, że zaczyna dostrzegać u sie-
bie pewne zachowania. Jednakże mało prawdopo-
dobne jest, że staną się one początkiem nowego życia. 
To zwykłe show, natomiast prawdziwą motywację 
każdy musi znaleźć w sobie.

Co się wydarzyło na przestrzeni lat, że ludzie mają 
problemy nawet z zaspokajaniem podstawowych 
potrzeb? Świetnym tego przykładem jest wspomnia-
ny w temacie numeru odpoczynek. Jesteśmy tak zaab-
sorbowani otaczającym nas światem, że nie potrafi-
my być tu i teraz. Cały czas myślami uciekamy 
do przeszłości albo planujemy przyszłość, rozmyśla-
my o sytuacjach, które zupełnie nas nie dotyczą. 
Robimy kilka rzeczy naraz, zamiast sumiennie poświę-
cić się jednej. Dlatego wypoczywanie jest takie trud-
ne, bo nie umiemy nagle przestawić mózgu z trybu 
„bieg” na „relaks”. Nieustannie towarzyszy nam 
poczucie, że coś jest do zrobienia. I zamiast cieszyć 
się urlopem, zastanawiamy się, co czeka nas w pra-
cy po powrocie. W efekcie stajemy się sfrustrowa-
nym kłębkiem nerwów. Jak sobie z tym radzić? Naj-
lepszym sposobem na udane wakacje jest wyłączenie 
telefonu, tabletu i innych sprzętów, które łączą nas 

ze światem zewnętrznym. Nic się nie stanie, 
jeśli przez kilka dni nie będziemy dostęp-

ni dla kilkuset wirtualnych znajomych. 
Z pewnością wystarczą ci, którzy 

są w pobliżu.  

To przedziwne, że w świecie, 
w którym osiągnęliśmy tak wie-
le (przypomnę tylko: polecieli-
śmy na Księżyc, wynaleźliśmy 
Internet, budujemy drapacze 
chmur), na nowo musimy uczyć 
się rzeczy dla nas podstawo-
wych. Po raz kolejny staramy 

się żyć zgodnie z naturalnym 
porządkiem. Powoli mija moda 

na konsumpcjonizm, znów szuka-
my prawdziwych wartości. Tylko 

zamiast szukać ich na przeróżnych kur-
sach, obierzmy kurs NA ŻYCIE. ◆

„Bo żyć trzeba umić, co by się 
nie wydarzyło” – rapuje Sokół 

w piosence „Chcemy być wyżej”. 
Parafrazuje przy tym kwestię Jana 
Nowickiego z filmu „Sztos”. Z tymi 
cytatami trudno się nie zgodzić…

KURS 
NA ŻYCIE



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

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

* Enterol 250 numer jeden w Polsce – dane IMS październik 2018 (value & volume) oraz Saccharomyces boulardii (Biocodex) numer jeden na świecie – 
rynek leków probiotycznych; na podst. danych IQVIA, baza MIDAS, IV kw. 2017 ENTRT/004/19

LEK NA BIEGUNKĘ 
PODRÓŻNYCH
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