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T E M AT N U M E RU
Żona bez entuzjazmu
przegląda się w lustrze
i ze smutkiem zwraca
do męża pochłoniętego
oglądaniem telewizji.
– Zobacz tylko, jak
okropnie wyglądam.
Taką miałam szczupłą
talię, a teraz jakieś
wałki, biust już nie
ten co kiedyś, zmarszczki
pod oczami, cera ziemista,
aż chce się płakać.
Chociaż ty powiedz
mi na pocieszenie coś
miłego, proszę. Mąż
niechętnie odwraca się
od ekranu, obrzuca żonę
szybkim spojrzeniem
i wypala: Noo, nie jest
tak tragicznie, wzrok
masz naprawdę świetny!

Obdarzanie
komplementami,
nawet ukochaną osobę,
jest niełatwą sztuką.
Wymaga wyczucia
i subtelności, ale warto
zadać sobie ten trud
i w ten sposób okazać
miłości.

ZUZ ANNA CELMER

Jak mówić

KOMPLEMENTY
TANIE LEKI
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J

komplementami jest wcale niełatwą sztuką, która wymaga pewnego treningu, wyczucia i subtelności.
Zastanowienie się nad tym, w jaki
sposób mówić innym miłe rzeczy, może
wydawać się nieco przesadne. Ale jeśli dobrze się zastanowić, lepiej sobie radzimy,
wyrażając niezadowolenie, dezaprobatę
czy krytycyzm niż coś przyjemnego lub
wspierającego. Może dlatego, że w przestrzeni prywatnej i publicznej negatywne określenia są stale obecne, a pozytyw-

eśli puenta tej anegdoty wywołuje uśmiech, dzieje się tak, ponieważ w tej konkretnej sytuacji
słowa męża wcale nie są miłe.
Stwierdzenie, które w innych okolicznościach mogłoby być komplementem,
tu staje się kroplą przelewającą czarę goryczy. Prawdopodobnie wiele osób doświadczyło równie niezręcznych stwierdzeń, które w intencji wypowiadających
miały mieć pozytywny wydźwięk. Jasno z tego wynika, że obdarzanie bliźnich
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ne występują dużo rzadziej. Co więcej
– te drugie kojarzą się często z pogardliwie ocenianym pochlebstwem, a na takie
miano nikt rozsądny nie chciałby zasłużyć. Tymczasem między komplementem
a pochlebstwem jest kolosalna różnica.

DODAJE SKRZYDEŁ
Po pierwsze, komplement jest szczery. Dobre słowo płynie z głębi serca, bez
żadnych ukrytych intencji. Daje wyraz mojemu odczuciu: co podoba mi się

T E M AT N U M E RU
w drugim człowieku, co mnie w nim ujmuje, czym mnie wzrusza lub co w nim
podziwiam. Jest pozytywną informacją zwrotną, jak go postrzegam, a w bliskich relacjach – ile w moim życiu znaczy. Nikt nie żyje przecież w społecznej
próżni, a zatem mamy potrzebę bycia
zauważonym, docenionym, lubianym
i szanowanym. W znacznym stopniu zapewnia nam to uczciwy komplement.
Ale to nie wszystko. Wypowiedziany przez życzliwą nam osobę zwraca również uwagę na nasze wartości i talenty,
z których możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, uważając je za zwyczajne lub
nieistotne. Jeśli tak się dzieje, odkrywa
nas niejako przed nami samymi, kreując nasz nowy, pełniejszy wizerunek. Dobry będzie tu przykład Gosi, nieśmiałej
urzędniczki w jednym z banków, obarczonej różnymi kompleksami, przekonanej,
że nie jest wystarczająco kompetentna
w tym, co robi. Jakież było jej zaskoczenie, kiedy podczas rutynowej rozmowy z szefem podsumowującej kwartal-

UKRYTE INTENCJE

Nie oszczędzajmy
komplementów
na specjalne okazje,
ale praktykujmy
je na co dzień.

W porównaniu z komplementem,
pochlebstwo stanowi zaledwie marną jego imitację. Wyrażone dla uzyskania wymiernej korzyści jest z gruntu
fałszywe. Zachwycamy się, podziwiamy, podbijamy schlebianiem czyjeś
ego w celu zjednania go sobie, zwrócenia na siebie uwagi, a jeśli odgrywa jakąś znaczącą rolę społeczną, załatwienia czegoś dla siebie. Niektórzy dają
się nabrać na lep miłych słówek, bezkrytycznie je łykają, inni mają więcej samokrytycyzmu – rozpoznają obłudę, odcinając się od lizusów. Problem
w tym, że obawiając się pochlebstwa,
odrzuca się niekiedy szczere pochwały,
pozbawiając się wartościowej informacji zwrotnej.

ne wyniki pracy pochwalił jej negocjacje
z klientami i umiejętność rozładowywania przykrych napięć. Spotkanie zakończył słowami: „Ma pani duże predyspozycje do pracy z ludźmi”. Nigdy tak o sobie
nie myślała. Jego spostrzeżenie otworzyło przed nią nowe horyzonty, skłaniając
do pogłębiania wiedzy z zakresu międzyludzkiej komunikacji. Zaczęła też myśleć
o podjęciu w najbliższej przyszłości studiów z tego zakresu i wiązać swoją zawodową karierę z podnoszeniem kwalifikacji w tej właśnie dziedzinie.

POMNIEJSZANIE ZASŁUG
Może dzieje się tak dlatego, że wielu ludzi jest zakłopotanych, słysząc dobre słowa pod swoim adresem. Nie wiedzą, jak się zachować i co odpowiedzieć.
Mogą też odczuwać niepokój, że wypada im zrewanżować się podobnie miłym stwierdzeniem, a zupełnie nie wiedzą, w jaki sposób powinni to zrobić,
żeby nie zabrzmiało głupio lub sztucznie. To, co dla jednych jest zupełnie naturalne, jako spontaniczna reakcja wobec drugiej osoby, dla innych może być
trudne lub wręcz zbędne. Jeśli dorastali w rodzinie, w której nie było zwyczaju nagradzania dzieci pochwałą, kiedy
na to zasługiwały, natomiast wytykano każde uchybienie – trudno się dziwić, że jako dorośli skupiają się przede
wszystkim na potknięciach lub błędach
innych. Dla nich szklanka zawsze będzie do połowy pusta, co w tym przypadku oznacza, że bez względu na to,
jak bardzo ktoś może być ładny, interesujący, mądry i serdeczny, znajdą powód, żeby przypiąć mu jakąś łatkę.
Czyż nasze ludowe przysłowie nie głosi, że nie chwali się żony przed pochówkiem, a dnia przed zachodem?
– I jak tu mówić ludziom komplementy, skoro natychmiast zaprzeczają każdemu słowu? – żali się znajoma.
Powiesz koleżance, że ładnie wygląda,
a ona odpowiada, że ma za sobą nieprzespaną noc i chyba jestem ślepa, jeśli nie widzę cieni pod jej oczami. Pochwalisz ciasto gospodyni podczas
towarzyskiego spotkania, a ona wzruszy ramionami, oznajmiając, że nie
miała czasu, żeby zrobić coś naprawdę
dobrego. I tak dalej. Pomniejszanie sie-

Jak prawić komplementy,
aby zostały właściwie
odebrane? Przede
wszystkim bądźmy
szczerzy.

TANIE LEKI
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Niekiedy odrzucamy szczere
komplementy, obawiając się,
że to, co mówi druga osoba,
jest tylko pochlebstwem.

bie w oczach innych ciągle jest naszą
narodową cechą, choć może ostatnio
coś się w tej kwestii zmienia.
Zabawnie mówiła o tym nasza jazzowa wokalistka Urszula Dudziak,
wspominając podczas koncertu w wilanowskiej Kuźni swój pierwszy występ
w Ameryce. Otóż po spektaklu znany
dziennikarz z opiniotwórczego pisma
zasypał ją komplementami: że świetna, wspaniały głos, oryginalna etc.
Ona zaś, wychowana w rodzimej tradycji przesadnej skromności, zachowała
się tak, jak na prawdziwą Polkę przystało. Bardzo się obruszyła i niemal nakrzyczała na zachwyconego jej kunsztem dziennikarza: jak może mówić
takie rzeczy?! Dopiero przecież zaczyna swoją karierę, musi się jeszcze dużo
nauczyć, przed nią długa droga i tym
podobne. Jego zdumienie dorównywało jej zaprzeczeniom, no, ale skoro sama zainteresowana ma o sobie nie najlepsze zdanie, to widać wie, co mówi.
Dopiero po dłuższym pobycie w Stanach pani Urszula nauczyła się nie tylko siebie doceniać, ale także przedstawiać w jak najlepszym świetle. Bardzo
rozsądnie.

ZNAĆ SWOJĄ WARTOŚĆ
O ile śmieszą nas ci, którzy często bez powodu wychwalają sami siebie, to z uznaniem traktujemy tych,
którzy mają uzasadnione poczucie własnej wartości. Sentencja naszych babć:
siedź w kącie, znajdą cię – okazała się
nieprawdziwa. I tu jest sedno istoty
komplementowania. Jeśli ceni się samego siebie, kierowanie komplementów w kierunku innych – podobnie
jak przyjmowanie ich – nie sprawia
nam trudności. Staje się życzliwym potwierdzeniem wartości tkwiącej w drugiej osobie, a jeśli są skierowane do nas
– ugruntowaniem własnej samooceny.

ZAWSZE SZCZERZE
No dobrze, ale jak w takim razie prawić komplementy, żeby nie wydały się
pochlebstwami, nie zostały opacznie rozumiane i nie wywoływały konsternacji?
Przede wszystkim – szczerze. Mówimy o tym, co naprawdę odczuwamy
w związku z drugim człowiekiem. Podoba mi się w tobie...; lubię, kiedy ty…;
porusza mnie, ilekroć...; czerpię z twojego doświadczenia…; ufam ci… Możliwości, aby powiedzieć swoim bliskim
R E K L A M A

i znajomym, jaką rangę mają w naszym
życiu, jest wiele.
Ale to nie wszystko. Chciałabym
na koniec zacytować wypowiedź Thich
Nhat Hanha, buddyjskiego mnicha, zanotowaną podczas jednego z jego pobytów
w naszym kraju: – Każdy z nas ma w sobie ziarno szczęścia. Nasze codzienne życie powinno przebiegać tak, aby nie tracić
z tym ziarnem kontaktu. Każda zdolność,
każdy talent jest takim ziarnem szczęścia
– wyjaśnił. – Czy to będzie umiejętność
układania kwiatów, czy sprzątanie, czy
przepojone troską i miłością gotowanie –
każda nasza umiejętność jest darem. Jeśli
my sami lub ktoś z zewnątrz potrafi zauważyć, docenić i pochwalić tę zdolność,
wtedy dotyka, podlewa i wzmacnia ziarno szczęścia. Jeśli będzie to postępowanie ciągłe, codzienne, osoba zauważona
i doceniona będzie czuła się szczęśliwa.
W ten sposób możemy zainicjować praktykę kontaktowania się samemu i innych
z własnym ziarnem szczęścia – dodał.
Mądre – prawda? Nie oszczędzajmy zatem komplementów na specjalne
okazje, ale praktykujmy je na co dzień.
Wzmacniajmy szczęście innych i dbajmy, aby nie zmarnować własnego.

WYWIAD
R E K L A M A

Z NOWĄ ENERGIĄ i marzeniami

P O L E C A J Ą

AGATA JAKÓBCZ AK

Aktorka teatralna
i filmowa,
uznanie szerszej
publiczności
zdobyła dzięki
roli doktor Edyty
w popularnym
serialu TVP2
„Na dobre i na
złe”. Na stałe
współpracuje
z teatrami
warszawskimi.
Obok działalności
artystycznej
aktorka chętnie
przyłącza się
do akcji, które
skutecznie
pomagają
osobom
potrzebującym.

TANIE LEKI
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O.B.: Bardzo często wstaję o piątej rano, a czasami dopiero nad ranem wracam
z koncertów i o tej porze kładę się spać.
Tak wygląda moje życie. Ale z drugiej
strony piąta rano ma dla mnie magiczny wymiar – jest w niej czystość i nadzieja. Dzień jest taki świeży, dopiero się urodził. Piąta rano jest oczekiwaniem na to,
co dobrego może się tego dnia wydarzyć.
Dlatego ta pora ma dla mnie podwójne
znaczenie – z jednej strony jest punktem
w moim wypełnionym zajęciami czasie,
z drugiej – symbolem nadziei.
TL: Zatrzymajmy się na chwilę przy
tym prozaicznym znaczeniu piątej
rano, jako początku zabieganego
dnia… Czy masz jakieś zasady, które
mimo braku czasu pozwalają Ci
zdrowo żyć, dobrze się odżywiać?
O.B.: Od wielu lat staram się bardzo
dbać o to, co jem. Najważniejsze to dobrze poznać swój organizm. Nie stosuję bezkrytycznie żadnych diet opisanych w książkach czy w czasopismach.
Często je przeglądam, ale zawsze dostosowuję je do własnych potrzeb. Pierwszym i najważniejszym kryterium jest
zrozumienie, co mój organizm toleruje,
a co nie jest dla niego korzystne. Na przykład wszyscy mówią, że powinno się jeść
kaszę, bo to fundament zdrowia. Ja natomiast po kaszy czuję się fatalnie. Kasze
mi nie służą, za to uwielbiam ryż, mogę
go jeść w każdej postaci. I tego się trzymam – stworzyłam sobie listę produktów,
które mi służą, i z nich komponuję moją
prywatną dietę. Właśnie to jest dla mnie
kluczem do zdrowia. Każde odstępstwo
od razu odbija się na moim wyglądzie i samopoczuciu, więc szybko wracam do bezpiecznych produktów.

TL: Czy tak właśnie zrobiłaś teraz
ze swoim życiem?
O.B.: Tak, i wierzę, że to ma sens. Czasami ograniczają nas stereotypy, które
wpoili nam rodzice, środowisko czy kultura, w której żyjemy. Budujemy nasze
doświadczenie z porażek, wzlotów, sukcesów. Często warto całkowicie zweryfikować dotychczasowe życie, nadać mu nowy kształt, a nawet przewrócić je do góry
nogami. Ja może nie posunęłam się aż tak
daleko, ale bazując na swoich doświadczeniach, staram się, aby kolejne lata były fajne, mądre i pełne energii. Ta płyta
właśnie o tym opowiada – żeby przestać
się przejmować tym, co było, tylko wziąć
się w garść i iść naprzód.
TL: Ładne przesłanie… A czy tytuł
„Piąta rano” również odnosi się
do Twojego życia? Czy często oglądasz
świat o tej porze?

w w w.t a n i e l e k i m a g a z y n . p l

TL: Podobno doskonale gotujesz?
O.B.: Lubię gotować i potrafię z przyjaznych mi składników wyczarować coś
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– średnia cena r ynkowa

Redakcja TL: Niedawno wydałaś
swoją pierwszą autorską płytę „Piąta
rano”. Tak o niej powiedziałaś:
„Ta płyta to swoistego rodzaju
manifest zachwytu nad życiem,
z całą jego nieprzewidywalnością.
To również opowieść o tym, jak bez
względu na wiek możemy je pisać
od nowa”. Czy tak właśnie się czujesz
teraz, gdy przekroczyłaś magiczne
45 lat? Uważasz, że to nowe otwarcie
w życiu?
Olga Bończyk: Każda nowa płyta
zawsze jest podsumowaniem tego, co się
dotąd w życiu wydarzyło. W „Piątej rano” opowiadam o tym, że życie w każdym momencie można zaczynać od nowa. Zawsze możemy zamknąć dawne
rozdziały i zacząć jeszcze raz – z nową energią, z nowymi marzeniami.
Na każdym etapie wolno nam napisać
kolejny scenariusz życia i konsekwentnie go realizować.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

OLGA BOŃCZYK

Aktorka, piosenkarka i filantropka... Urozmaicone
życie zawodowe nie pozostawia jej zbyt wiele czasu
na odpoczynek. To jednak nie przeszkadza w tym,
aby cieszyć się każdą chwilą i wciąż mieć siłę na więcej.

WYWIAD
R E K L A M A

P O L E C A J Ą

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

Olga Bończyk
w 2013 roku
wydała swoją
pierwszą
autorską płytę
„Piąta rano”.

pysznego. Umiejętność gotowania bardzo mi pomaga, mimo braku czasu staram się, aby moje posiłki były ciekawe
i urozmaicone.
TL: A co z aktywnością fizyczną?
Masz na nią czas?
O.B.: Niestety, z tym jest słabo…
Na szczęście, ponieważ dbam o siebie,
zdrowo i mądrze jedząc, nie odczuwam
zbytnio konsekwencji mojego trybu życia. Mimo że spędzam dużo czasu przy
komputerze czy w samochodzie, mój organizm się nie buntuje. Wiem jednak,
że aktywność fizyczna bardzo by mi
się przydała.
TL: Być może będzie to początek
kolejnego nowego etapu w Twoim
życiu. Tego Ci życzę. Wracając
do Twojej artystycznej drogi – jak
to się stało, że mając niesłyszących
rodziców, trafiłaś do świata muzyki?
O.B.: Ponieważ moi rodzice nie słyszą,
to przedszkolanka zauważyła, że jesteśmy z bratem utalentowani muzycznie.
Szczęśliwie moi rodzice w to uwierzyli
i podjęli bardzo dobrą dla nas decyzję,
że będziemy się uczyć w szkole muzycznej. Zaryzykowali, uwierzyli w nas, choć
sami nie mogli przecież ocenić naszego
talentu. Na szczęście nie zmarnowaliśmy
pokładanych w nas nadziei. Dzięki konsekwencji rodziców możemy się dzisiaj
spełniać artystycznie i zawodowo.
TL: Rodzice cały czas Was wspierali,
mimo że nie mogli Was usłyszeć…
O.B.: Pewnie. Rodzice byli naszymi najwierniejszymi kibicami. Wspierali nas
bezwarunkowo i zawsze wierzyli, że nam
się uda. Nigdy w nas nie zwątpili.
TL: Dzisiaj Ty sama pomagasz
niesłyszącym dzieciom wrócić
do świata dźwięków jako
ambasadorka programu Fundacji
Orange „Dźwięki marzeń”.
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O.B.: To świetny program. Trwa już siedem lat. Pomaga w leczeniu i rehabilitacji dzieci z wadami słuchu. Znam wiele
dzieci, którym dzięki działaniom Fundacji udało się przywrócić świat dźwięków.
Zostały do niego wprowadzone różnymi metodami, które zna dzisiejsza medycyna: przeszczepy, implanty, aparaty. Wiele dzieci, które są podopiecznymi
Fundacji, przyszło na świat, nie słysząc
lub z poważną wadą słuchu. Dziś chodzą
do zwykłej szkoły, uczą się ze swoimi rówieśnikami i rozwijają się tak jak oni.
To jest bezcenne.
TL: Twoje życie zawodowe jest
bardzo bogate. Wydajesz płyty,
występujesz w filmach, grasz
w teatrze. Które z Twoich projektów
muzycznych lub ról aktorskich
są Ci szczególnie bliskie?
O.B.: Ostatnim moim „dzieckiem” była płyta, więc w tej chwili poświęcam
jej najwięcej energii i uwagi. Ale każdy kolejny projekt natychmiast zawłaszcza mój umysł i serce, staje się najważniejszy. My, artyści, żyjemy od koncertu
do koncertu, od płyty do płyty, od jednej roli do następnej. Co było, to było,
ale zawsze trzeba iść naprzód i otwierać
kolejne drzwi. Naszą karmą, naszym
marzeniem jest to, co jest przed nami.
TL: A co jest teraz przed Tobą?
O.B.: We wrześniu planuję spektakl z piosenkami Anny Jantar. Uważam, że warto przypomnieć tę artystkę
dzisiejszym odbiorcom. Razem z Robertem Kudelskim opowiemy piosenkami
Anny Jantar historię dziewczyny, która
przyjeżdża do wielkiego miasta i chciałaby spełnić swoje marzenia. Bo przecież
to właśnie marzenia nadają życiu sens.
TL: W takim razie życzę Ci, aby jak
najwięcej z tych marzeń i nowych
projektów udało się zrealizować.
Dziękuję za rozmowę.
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tres, siedzący tryb życia i niewłaściwa dieta to najczęstsze
przyczyny problemów zdrowotnych. Ciągły pośpiech
sprawia, że zapominamy o ważnym codziennym rytuale, jakim jest odpowiednia ilość aktywności fizycznej.
Szczególnie dotyczy to osób narażonych
na nadciśnienie tętnicze oraz inne choroby sercowo-naczyniowe.

NAJLEPSZY W HIPERTENSJI
Jedną z najlepszych form codziennej aktywności fizycznej, szczególnie
przy nadciśnieniu, jest cieszący się dużą popularnością nordic walking, czyli marsz z wykorzystaniem specjalnych
kijków. Jego zalety szczególnie doceniane są w Finlandii, gdzie sport ten uprawia co siódmy mieszkaniec. Skąd ta
popularność? Chodzenie z kijkami angażuje niemal wszystkie grupy mięśniowe – nogi, ręce, ramiona, barki, kręgosłup, biodra oraz klatkę piersiową.
Śmiało można więc zaliczyć go do sportów ogólnorozwojowych. Do tego jest łatwy, zdrowy i przyjemny, ale to dopiero
początek długiej listy jego zalet.
Obciążenie organizmu jest zazwyczaj małe lub umiarkowane. Poza pracą mięśni w czasie spaceru doskonalona jest – tak ważna dla człowieka
– funkcja lokomocyjna. Wykorzystanie kijków zmniejsza ryzyko upadku,
dzięki czemu osoby cierpiące na cięższe postacie chorób sercowo-naczyniowych podczas chodzenia czują się pewnie i stabilnie.
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Z jednej strony nordic walking jest modny, z drugiej
– ma pozytywny wpływ na samopoczucie. Nie ma więc
na co czekać! Kijki w dłonie i ruszajmy na spacer po zdrowie.
NA DOBRY POCZĄTEK
Trening można zacząć bez względu
na wiek, płeć czy kondycję fizyczną. Poziom obciążenia organizmu zawsze dobieramy do indywidualnych możliwości i stanu zdrowia. Pod uwagę należy
wziąć dystans, tempo, rodzaj trasy i częstotliwość treningu. Jeżeli dopiero zaczynamy, wybierzmy minimalne obciążenie i stopniowo zwiększajmy je wraz
z kolejnymi marszami. Cały czas zwracajmy jednak uwagę na swoje samopoczucie, bo to ono jest najlepszą miarą
naszych możliwości. Jeśli wystąpi jakikolwiek ból, natychmiast zwalniamy
tempo lub zatrzymujemy się.
Osobom zdrowym, chcącym obniżyć ciśnienie tętnicze do optymalnego (120/80 mm Hg) oraz podreperować
zdrowie najczęściej polecana jest aktywność trzy razy w tygodniu po 30 minut,
tak aby tętno nie przekraczało 130 uderzeń na minutę.

STOSOWANY W RÓŻNYCH
TERAPIACH
Wpływ nordic walkingu na ćwiczących jest dobrze udokumentowany naukowo. Wyniki badań dowodzą,
że systematyczne marsze z kijami mogą obniżyć ciśnienie nawet o 9 mm Hg.
Znacznie poprawia się także skład krwi.
Zwiększa się poziom dobrego cholesterolu (HDL), a obniża złego (LDL) oraz trójglicerydów (TG). Ponadto systematyczne
uprawianie nordic walkingu wzmacnia mięśnie, kondycję fizyczną i obniża zawartość tłuszczu w organizmie,

W nordic walkingu najważniejszy jest właściwy
sposób poruszania się, który gwarantuje
bezpieczeństwo i uzyskanie oczekiwanych efektów.

a to oznacza utratę zbędnych kilogramów i wysmuklenie sylwetki. Dobra
wiadomość także dla osób z dolegliwościami kręgosłupa – marsz z kijkami
zmniejsza ból w odcinku szyjnym.
Ta forma aktywności doskonale sprawdza się w leczeniu pacjentów
po przebytym ostrym zespole wieńcowym. Program treningowy można zacząć już 2-3 tygodnie od jego wystąpienia.
Jednak planowany wysiłek w przypadku
osób chorych (dystans, ukształtowanie terenu, szybkość marszu i tętno) powinien
być ściśle ustalany z lekarzem prowadzącym. Systematycznie trenować mogą nawet pacjenci z ciężką niewydolnością
mięśnia sercowego. Co więcej, efekty lecznicze tak prowadzonej kinezyterapii okazały się lepsze niż tradycyjnej rehabilitacji kardiologicznej. Jest to szczególnie
dobra wiadomość dla osób z mniejszych
miejscowości, gdzie nie ma oddziałów
prowadzących rehabilitację kardiologiczną. Mogą skutecznie leczyć się same – maszerując. Jednak w tym przypadku także
należy skonsultować się z lekarzem.
Wiele wskazuje na to, że nordic walking jest doskonałym lekiem dla pacjen-
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tów cierpiących na hipertensję. Znacząco
może wspomagać leczenie farmakologiczne, a w niektórych, mniej zaawansowanych przypadkach, wręcz je zastąpić.

ĆWICZENIA W GRUPIE
Przygodę z nordic walkingiem można rozpocząć na jednym ze spotkań organizowanych przez instytucje samorządowe czy społeczności lokalne. Na miejscu
zazwyczaj można skorzystać z bezpłatnej
pomocy instruktora, a nawet wypożyczyć sprzęt. Często organizatorzy dzielą
uczestników na grupy pod względem zaawansowania sportowego i potrzeb.
Jeżeli zdecydujemy się uprawiać nordic walking, zwróćmy szczególną uwagę
na wybór dobrych kijków. Najtańsze mogą
szybko się zużyć i powyginać. Te droższe
będą inwestycją na lata. Z kijami można
maszerować wszędzie, jednak w zależności od rodzaju terenu należy używać innych końcówek. W lesie, w parku, na łące czy plaży używamy ostrych zakończeń
grotów, które zapobiegają poślizgom. Jeżeli spacerujemy twardą nawierzchnią,
np. po asfalcie lub chodniku, zakładamy
na końcówki tzw. gumowe buciki.

–– r reekkoommeennddoowwaannaa c ceennaa ddeet taal il ci cz znnaa PPr roodduuc ceennt taa ww wwy ybbr raanny yc chh AAppt e
t ekkaac chh; ;

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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OSOBOWOŚCI

K AMIL WOLNICKI

JUSTYNA
KOWALCZYK

Justyna Kowalczyk
cały czas pamięta
o sporcie, ale przyznaje,
że przerwa była jej
potrzebna.

31-letnia biegaczka
narciarska z Kasiny
Wielkiej. Jej
pierwszym dużym
sukcesem był
brązowy medal
w biegu na 30 km
stylem dowolnym
podczas igrzysk
olimpijskich
w Turynie w 2006
roku. Od tego
momentu kariera
zaczęła nabierać
tempa. Dziś Justyna
może pochwalić
się już dwoma
złotymi medalami
olimpijskimi,
kilka razy stawała
też na podium
mistrzostw świata.

Kamil Wolnicki: Przerwa w treningach, którą zafundowała sobie
Pani po ostatnim sezonie, jest inna
od poprzednich? Na pewno dłuższa.
Justyna Kowalczyk: Zdecydowanie inna. Po pierwsze wymuszona kontuzją. Poza tym faktycznie
dłuższa. Trzeba było podreperować
zdrowie, jakkolwiek by to brzmiało
(śmiech).
K.W.: Taka chwila głębszego oddechu pozwala się zrelaksować, zapomnieć o pracy?
J.K.: Nie, nie zapominam o sporcie. Zresztą, nie chciałam zapominać. Nie ma ku temu powodów. Przecież sport to fajna część mojego życia.
Poza tym ta przerwa była też czasem, w którym podejmowałam decyzję, czy nadal zostaję czynną zawodniczką, czy nie. Musiałam rozważyć
wszystkie za i przeciw.
K.W.: Szuka Pani czasu na relaks?
J.K.: Tak. Oczywiście w treningu wyczynowym bardzo ważne jest to, żeby naprawdę mocno pracować, ale
później trzeba umieć odpocząć, zrelaksować się i oczyścić głowę. Takich chwil jest naprawdę bardzo dużo
i są niezwykle istotne.
K.W.: Jakie ma Pani sposoby
na zregenerowanie sił?

w w w.t a n i e l e k i m a g a z y n . p l 15

K.W.: I ciągle unika Pani tych, które zawierają brutalne sceny?
J.K.: Tak, ciągle. Nie lubię i nie potrafię czytać ani oglądać przemocy, tej fizycznej i psychicznej. W ten sposób zawęża się krąg moich zainteresowań.
A nie lubię, bo się boję. Po co wywoływać wilka z lasu?
K.W.: Może ma Pani zbyt bujną
wyobraźnię.
J.K.: Tak, nawet bardzo. Potrafię sobie dopowiadać. Poza tym dużo czasu spędzam w lesie, często kiedy jest
ciemno i jestem sama. Wtedy wyobraźnia działa najbardziej. Dlatego wolę
unikać takich treści.
K.W.: A pozycje naukowe? Chyba musi Pani po nie sięgać, bo jest
w trakcie pisania doktoratu.
J.K.: Staram się czytać i przygotowywać do doktoratu. Im bliższy stanie się
termin egzaminu, tym bardziej proporcja książek naukowych do tych,
które mają oczyszczać i relaksować,
będzie inna niż teraz.
K.W.: Jaki dała sobie Pani czas
na obronę?
J.K.: Żadnego. Możliwe jednak,
że spróbuję to zrobić jesienią.
K.W.: Szybko!
J.K.: Przewód otworzyłam dwa lata
temu, więc nie tak bardzo. Po prostu
to czas szybko mija.
K.W.: A później powrót do sportu.
Po stronie za zostaniem było zdecydowanie więcej argumentów?
J.K.: Czy ja wiem? Istotniejsza była nie ilość, lecz ważność argumentów. I to przeważyło. Tutaj jednak też
nie wyznaczyłam sobie żadnej granicy,
do kiedy będę biegała. Nic nikomu nie
muszę udowadniać.
Kamil Wolnicki, dziennikarz Przeglądu
Sportowego

– średnia cena r ynkowa

o sporcie

J.K.: Przede wszystkim dużo czytam.
Lubię też obejrzeć dobre seriale i rozmawiać z ludźmi. Najczęściej przez telefon, bo inną możliwość mam rzadko
z powodu ciągłych wyjazdów. Czasem wypiję lampkę wina. Ale chyba
przede wszystkim czytam, najróżniejsze książki. Od tych lekkich, po które
sięgają głównie kobiety, czyli romanse,
po bardziej ambitne pozycje. Wszystko
zależy od nastroju.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

NIE ZAPOMINAM

Po igrzyskach olimpijskich
w Soczi zrobiła sobie
przerwę. Musiała
odpocząć i podreperować
zdrowie. Długo nie było
wiadomo, czy definitywnie
skończyła ze sportem,
czy jednak założy
narty i wróci do walki
o medale. W końcu
zdecydowała, że tak,
a celem są przyszłoroczne
mistrzostwa świata.
Na razie jednak odpoczywa.
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kóra jest największym narządem,
który ma wiele zadań do wykonania. Przede wszystkim chroni przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych, daje ciepło i dba
o odpowiednie nawodnienie organizmu, jak
również odbiera bodźce z otaczającego świata. Nie ma łatwo, bo codziennie narażona
jest na atak bakterii, wirusów i grzybów.
Pozornie błahe choroby potrafią bardzo ją
osłabić, przez co staje się łatwym celem dla
kolejnych schorzeń. Nie powinniśmy więc
bagatelizować żadnych niepokojących symptomów. A jest ich wiele.

ZDEMASKUJMY WROGÓW
Lista chorób skóry jest naprawdę długa. Niektóre są typowe dla wieku dziecięcego (np. wszawica), inne częściej występują u ludzi starszych (np. półpasiec),
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jeszcze inne pojawiają się u pacjentów
ze schorzeniami przewlekłymi (np. grzybica). Można podzielić je na kilka grup,
wśród których najbardziej typowe to:
● wirusowe choroby skóry – dość powszechne, bo należy do nich opryszczka
i półpasiec, jak również brodawki skóry;
● ropne choroby, wśród których prym wiodą róża, czyrak, liszajec zakaźny i zapalenie
gronkowcowe mieszków włosowych;
● grzybice skóry – obok grzybicy stóp
i paznokci, drożdżyca jamy ustnej, drożdżakowe zapalenie sromu i pochwy oraz
łupież pstry;
● choroby pasożytnicze skóry, na które narażone są zwłaszcza dzieci: wszawica i świerzb;
● choroby łojotokowe – trądzik młodzieńczy i różowaty, jak również łojotokowe zapalenie skóry czy łysienie łojotokowe;

Skóra zmienia się wraz z wiekiem,
stąd niektóre problemy pojawiają się
bądź nasilają w konkretnych okresach
życia. Na przykład niemowlęta mają większą skłonność do odczynów rumieniowych i pęcherzowych, ale raczej
omijają je poważne problemy dermatologiczne. Wyjątkiem są mali alergicy,
u których atopowe zapalenie skóry może mieć bardzo silny przebieg. Większe kłopoty pojawiają się wraz z dojrzewaniem i nadmiernym pobudzaniem
przez hormony płciowe gruczołów łojowych. Nastolatkowie cierpią więc
na łojotok i trądzik, który niewłaściwie leczony może prowadzić do trwałych blizn. Dorośli zaś powinni zwrócić szczególną uwagę na szkodliwe
działanie czynników zewnętrznych,
w tym słońca, które ma udowodnione
działanie rakotwórcze, o ile nie zadbamy o odpowiednią ochronę anty-UV.
Natomiast skóra osób w podeszłym wieku jest cieńsza, przez co łatwiej powstają na niej krwawe wylewy, przebarwienia i podrażnienia.
Niezależnie od wieku skóra zawsze jest
narażona na działanie bakterii, wirusów
i grzybów. Tak naprawdę nigdy nie jest

STOP OPRYSZCZCE
Nazywana jest także zimnem
i zwykle pojawia się w tym samym
miejscu (np. na wardze, skrzydełku nosa) i pod wpływem tych samych czynników (np. miesiączka,
przeziębienie).
Zaczyna się od uczucia pieczenia,
następnie pojawia się rumień i pęcherzyki z surowiczym płynem, które po kilku dniach zasychają w strupek. Opryszczkę leczy się miejscowo
preparatem przeciwwirusowym. Jeśli jej postać jest ciężka bądź często
nawraca, potrzebne jest leczenie
ogólne, ale i ono nie gwarantuje usunięcia wirusa z organizmu.
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RUSZAJMY DO AKCJI
Gdyby zapytać dermatologów, z jakimi problemami najczęściej pojawiają się
u nich pacjenci, wymieniliby łuszczycę,
łupież pstry, trądzik młodzieńczy, trądzik różowaty i atopowe zapalenie skóry. Warto poznać te choroby bliżej.
ŁUSZCZYCA dotyka nawet 2-3 proc. ludzi.
Może być uwarunkowana genetycznie
lub być wywołana przez utajone zakażenie bakteryjne czy wirusowe. Pierwsze objawy zwykle pojawiają się u dzieci
w wieku szkolnym. Są to czerwone grudki
pokryte strebrzystymi łuskami. Łuszczycę leczy się miejscowo albo z wykorzystaniem naświetlań promieniami ultrafioletowymi. Jej ciężkie postacie wymagają
przyjmowania leków ogólnych.
ŁUPIEŻ PSTRY najczęściej pojawia się
na skórze delikatnej i potliwej. Objawia się drobnymi rdzawymi lub różowymi, lekko łuszczącymi się plamkami.
Nie powoduje świądu. Należy stosować
preparaty przeciwgrzybicze i mieć się
na baczności, bo choroba lubi wracać,
a im wcześniej jest wykryta i leczona,
tym szybciej ustępuje.
TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY częściej atakuje
chłopców niż dziewczyny. Jest typowy dla
okresu pokwitania. Objawia się zaskórnikami zatykającymi odpływ łoju z mieszka
włosowego, co prowadzi do wykwitów trądzikowych najczęściej na twarzy i plecach.
Trzeba leczyć go miejscowo i/lub ogólnie,
bo może zostawić szpecące blizny.
TRĄDZIK RÓŻOWATY występuje głównie
u kobiet w średnim wieku i raczej omija
mężczyzn. Objawia się licznymi grudkami
i krostkami na twarzy, którym może towarzyszyć rozszerzenie naczyń włosowatych skóry. Potrzebna jest pomoc dermatologa, który zaleci odpowiednie leczenie.
ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY może zacząć się już około pierwszego miesiąca życia dziecka. Najczęściej wywołują je alergeny pokarmowe i/lub wziewne. Objawia
się najpierw rumieniem, pęcherzykami
i sączącymi nadżerkami występującymi
na policzkach, owłosionej skórze głowy
oraz w zgięciach kończyn. Zmianom skórnym towarzyszy silny świąd, co zwiększa
ryzyko wtórnego zakażenia bakteryjnego
wywołanego drapaniem. Dziecko z atopowym zapaleniem skóry wymaga specjalnej
diety, pielęgnacji i niekiedy przyjmowania
leków, np. przeciwhistaminowych.
Konsultacja: dr n. med. Maciej Krajewski,
dermatolog, Klinika Estivance

– średnia cena r ynkowa

POZNAJMY SŁABE PUNKTY

jałowa. Tyle że potrzebne są dodatkowe
czynniki, tj. uraz, choroba (np. cukrzyca),
by drobnoustroje stały się chorobotwórcze.
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– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

● alergiczne choroby skóry, które często
mają podłoże genetyczne – egzema, atopowe
zapalenie skóry, pokrzywka;
● zaburzenia barwnikowe skóry;
● znamiona;
● autoimmunologiczne zapalenia skóry;
● łuszczyca.
Na końcu warto wspomnieć o stanach
przedrakowych oraz rakach, wśród których
najgroźniejszy jest czerniak.

Jest murem
obronnym
dla organizmu.
Dlatego nie
sposób przecenić
jej roli. Jeśli skórę
atakują choroby,
trzeba zapewnić
jej solidne
wsparcie.
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HANNA MĄDR A

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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DUŻY PROBLEM
Nie każdy mężczyzna musi mieć
problemy z prostatą. Właściwa dieta
i badania profilaktyczne mogą
go przed nimi uchronić.

P

rostata, czyli męski gruczoł krokowy, otacza cewkę moczową
tuż pod pęcherzem, a jej tylna część przylega bezpośrednio do odbytnicy. U niemowlęcia jest
wielkości zielonego groszku, u młodych
i dorosłych mężczyzn powiększa się do
rozmiaru jadalnego kasztana (ma spłaszczony stożek). Rozwój prostaty i funkcjonowanie stymuluje testosteron, hormon wytwarzany przez jądra. Produkuje
ona specjalny płyn, który odżywia i chroni plemniki. A więc odpowiada za jakość
nasienia, a tym samym – za męską płodność. Wzmaga także doznania erotyczne,
gdyż kurczy się w trakcie orgazmu.

JAKIE DAJE OBJAWY?
Przerost gruczołu krokowego dotyka prawie połowy panów po pięćdziesiątce. Pierwsze objawy są tak nieznaczne,
że mężczyzna, który nie koncentruje się
na swoim zdrowiu, może je przeoczyć. Powiększająca się prostata coraz silniej zaciska się wokół cewki moczowej i powoduje kłopoty z oddawaniem moczu. Ucisk
na szyję pęcherza powoduje uczucie parcia na pęcherz. W efekcie mężczyzna częściej odwiedza toaletę. Potrzebuje też więcej czasu do rozpoczęcia opróżniania
pęcherza i często musi się natężyć, aby
całkowicie go opróżnić. Strumień moczu wypływa z małą siłą i mogą pojawić
się w nim ślady krwi. Czasem po wyjściu
z toalety dochodzi do krępującego popuszczania, a mężczyzna ma uczucie, że mimo wysiłków pęcherz nie opróżnił się
całkowicie. Zdarzają się także gwałtowne parcia na mocz. Prawdziwą zmorą jednak jest konieczność wstawania do toalety w nocy, przez co chory nie ma szans
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Niestety, kiedy panowie przekraczają 50. rok życia, spada w ich krwi poziom testosteronu – a to powoduje
wiele zmian w organizmie.
Jedną z nich jest rozrost gruczołu
krokowego: przybywa komórek gruczołowych samego stercza oraz części zwanej podścieliskiem stercza.
Wskutek tego rozrostu sama prostata się powiększa. Statystyki mówią,
że po sześćdziesiątce już połowa panów ma powiększoną prostatę, a im
mężczyzna starszy, tym większe ryzyko, że jego gruczoł krokowy będzie
powiększony. U niektórych panów
rośnie wolno i nie stwarza problemów, natomiast u innych w ciągu kilku lat rozwija się nowotwór.

na porządny nocny wypoczynek. Ponadto
w połączeniu z obniżonym poziomem testosteronu przerośnięta prostata znacznie
pogarsza jakość życia seksualnego.

MARSZ DO UROLOGA!
Łagodny rozrost prostaty w początkowym okresie nie jest zjawiskiem niebezpiecznym dla zdrowia, ale warto i tak
odwiedzić gabinet specjalisty urologa.
Po pierwsze dlatego, że odpowiednio leczona choroba nie będzie tak dolegliwa.
Po drugie trzeba wykluczyć chorobę nowotworową. Prawie trzy czwarte przypadków nowotworu w pierwszej fazie rozwoju przypomina do złudzenia łagodny
rozrost stercza. Dzięki szybkiej konsultacji ze specjalistą i podjęciu leczenia raka prostaty można skutecznie wyleczyć.
Po trzecie, nawet jeśli rozrost ma charakter łagodny, może powodować zaleganie moczu w pęcherzu, zastój w moczowodach i miedniczkach nerkowych – a z nim
wiążą się zakażenia bakteryjne, skłonność do tworzenia się kamieni nerkowych, a nawet ryzyko uszkodzenia funkcji nerek i finalnie ich niewydolności.

BADANIA: NIE TAKIE STRASZNE
Podstawowym jest „per rectum”, polega na tym, że lekarz wprowadza do odbytnicy palec chronionej przez lateksową
rękawiczkę dłoni i palpacyjnie (lekko uciskając) sprawdza okolicę gruczołu krokowego. Wokół tego badania urosło tyle mitów, że mężczyźni boją się go lub wstydzą.
Niepotrzebnie! Badanie „per rectum” trwa
kilka minut i jest bezbolesne. Kolejne badania to, oprócz rutynowych morfologii,
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parametrów wydolności nerek oraz moczu
(ogólne + posiew), triada diagnostyczna.
Pierwe to kontrola poziomu PSA – określa
poziom PSA, czyli specyficznego dla rozrostu stercza antygenu. Jest to specjalne białko, które normalnie umożliwia
upłynnienie nasienia. Kolejne badanie
z triady to USG, stosuje się badanie przezbrzuszne lub transrektalne (czyli robione przez odbytnicę). Czasem USG jest połączone z biopsją gruczołu krokowego – lecz
to badanie wykonuje się tylko w przypadku podejrzenia rozwoju nowotworu.
Zdarza się, że lekarz chce się przyjrzeć
dokładniej samemu procesowi oddawania
moczu. Do tego służy badanie zwane uroflometrią, polegające na badaniu strumienia moczu. Dzięki niemu lekarz może ocenić rzeczywistą ilość oddawanego moczu
oraz jego przepływ przez cewkę moczową.

JAK ZAPOBIEGAĆ?
Choć to nie będzie łatwe, trzeba zmienić upodobania dietetyczne i zacząć się
ruszać. Zamiast tłuszczów nasyconych
(zwierzęcych) należy polubić zdrowe
tłuszcze nienasycone – bogate w kwasy
omega-3. Znajdują się w owocach morza
i tłustych rybach z chłodnych morskich
wód (łosoś, makrela, halibut, tuńczyk).
Trzeba jeść pomidory i czerwoną paprykę,
warzywa te zawierają likopen – silną substancję przeciwnowotworową; najwięcej
jest go w koncentracie i soku pomidorowym. W menu powinny pojawić się produkty sojowe (hamują wytwarzanie testosteronu), a także czosnek – wystarczą
2-4 ząbki tygodniowo (zawiera resweratol, silną substancję przeciwdziałającą powstawaniu raka). Korzystnie działają preparaty żurawinowe – zapobiegają często
towarzyszącym chorobom prostaty infekcjom dróg moczowych.
Dietę trzeba wzbogacić o witaminę E,
która zmniejsza ryzyko raka prostaty. Podobnie działa selen, który przyjmowany w dawce 200 mikrogramów dziennie
zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania aż o 60 proc. Skuteczny jest też rozmaryn, który można dodawać do potraw.
W aptekach do kupienia są preparaty
wspomagające dbałość o zdrową prostatę.
Zagrożony chorobą mężczyzna powinien być aktywny fizycznie. Ruch
na świeżym powietrzu chroni przed nowotworami, także przed rakiem prostaty.
Nie wolno też zaniedbywać profilaktycznych badań okresowych u urologa, niezależnie, czy już mamy sygnały niedomagania ze strony stercza.
Konsultacja: dr Jan Karol Wolski,
urolog, konsultant androlog
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KŁOPOTY?
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Mały gruczoł
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Antykoncepcja
BOŻENA STASIAK

N

XXI wieku

a szczęście dziś kobiety nie
muszą uciekać się do tak drastycznych i nieskutecznych
sposobów. Nowoczesna antykoncepcja to szeroki wachlarz bezpiecznych, skutecznych technik, dla każdej
pani, w każdym wieku i w każdej sytuacji życiowej. Idealną antykoncepcją byłaby taka, która jest 100-procentowo skuteczna, 100-procentowo odwracalna,
100-procentowo wygodna, tania, prosta
w użyciu, społecznie akceptowana, nieograniczająca libido, nieszkodliwa dla
partnera i chroniąca przed chorobami
przenoszonymi drogą płciową. Tak idealnej naukowcy jeszcze nie opracowali, ale
ta, z jaką dziś mamy do czynienia, jest
coraz bliżej tego ideału.

METODY HORMONALNE
Pigułki hormonalne wprowadzone zostały na rynek w latach 60. ubiegłego stulecia. I od razu okrzyknięto je jed-

nym z najważniejszych wynalazków XX
wieku. Te pierwsze, ze względu na dużą
dawkę hormonów, dawały sporo objawów
ubocznych. Dzisiejsze środki cechuje niska zawartość hormonów, a jednocześnie
są one bardzo skuteczne. Obecnie mamy
pigułki dwuskładnikowe (DTA), zawierające dwa hormony, estrogen i progesteron,
w różnych dawkach, w zależności od typu
i rodzaju oraz tabletki jednoskładnikowe
(POP, czyli progesteron only). Dwuskładnikowe, z małą ilością estrogenów, zalecane są młodym dziewczynom, które jeszcze
nie rodziły (np. Cilest, Minulet, Femoden,
Harmonet, Logest, Qlaira, Yaz). Tabletki
najnowszej generacji, zawierające drospirenon lub dienogest (np. Jeanine, Naraya,
Yasmin, Yasminelle), działają ponadto korzystnie na skórę i włosy, ale u niektórych
kobiet mogą podwyższać poziom potasu we krwi. Z tego powodu nie są wskazane w przypadku schorzeń wątroby, nerek
i nadnerczy.

T A N I E L E K I 20

Niskoestrogenowa tabletka może
być ponadto stosowana u kobiet w okresie przedmenopauzalnym, gdyż poza
działaniem antykoncepcyjnym reguluje
cykle miesiączkowe, redukuje obfitość
krwawień i zmniejsza ryzyko przerostu
błony śluzowej macicy.
Pigułki dwuskładnikowe o nieco wyższej zawartości estrogenu są przeznaczone dla kobiet dojrzalszych, które już rodziły i na razie nie planują kolejnej ciąży
– oraz tych, które powracają do antykoncepcji po przerwie, np. po porodzie, ale
nie karmią piersią. Środki o podwójnym
składzie to propozycja dla pań aktywnych seksualnie, które mogą stosować estrogeny, a więc nieobciążonych ryzykiem
chorób układu krążenia czy chorobą zakrzepową, niechorujących na nadciśnienie, cukrzycę, padaczkę, schorzenia wątroby, migreny, o wskaźniku masy ciała
nieprzekraczającym 33, które nie są nałogowymi palaczkami.

PRZYSZŁOŚCIĄ
SĄ METODY
NIECODZIENNE
Prof. Romuald Dębski, ginekolog,
kier. Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie.
XXI wiek będzie należał do niecodziennych metod antykoncepcji,
czyli takich, które nie wymagają codziennej aplikacji. Dzięki temu współczesne kobiety, żyjące
w wielkim pośpiechu i stresie, nie
będą musiały dodatkowo pamiętać
o przyjmowaniu pigułki każdego
dnia. A im mniej do zapamiętania,
tym lepiej. Ze statystyk wynika,
że to właśnie zapominanie o zażyciu pigułki jest częstą przyczyną niepowodzenia antykoncepcji.
Najbardziej ryzykowne jest zbyt
późne rozpoczęcie nowego opakowania pigułek. Do metod antykoncepcji niecodziennej zaliczają się
plastry, pierścienie, wkładki, zastrzyki, implanty.
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trogenów. Nie jest natomiast wskazana
w przypadku zakażeń w obrębie narządu rodnego, przebytych ciąż pozamacicznych, anemii. Niektóre typy spiral
są zalecane kobietom obficie miesiączkującym, ponieważ hamują comiesięczny rozrost błony śluzowej macicy.
Podobne działanie wykazuje implant antykoncepcyjny, zakładany
na 3 lub 5 lat. Również nie zawiera estrogenów. Pierścień, np. NuvaRing,
działa podobnie jak pigułka dwuskładnikowa, ale ze względu na niską zawartość hormonów wskazany jest także dla
kobiet, które z powodu schorzeń wątroby nie mogą stosować pigułek. Zakłada się go raz na trzy tygodnie. Zastrzyk hormonalny, np. Depo-provera,
to progestagen podawany domięśniowo
raz na trzy miesiące. Jest wskazany paniom, które ze względów zdrowotnych
nie mogą zażywać pigułek. Z tej metody mogą także korzystać kobiety karmiące piersią.

CHEMICZNE I MECHANICZNE
Dopochwowe środki plemnikobójcze (pianki, żele, kremy, globulki) oraz
prezerwatywy i kapturki. Są to środki jednorazowego użytku przeznaczone
dla osób, które nie tolerują hormonalnej antykoncepcji, i dla tych, które często zmieniają partnerów. Niestety skuteczność tych środków jest oceniana
bardzo nisko.

SPOSOBY NATURALNE
Metodami naturalnymi są te, które opierają się na znajomości własnej
fizjologii. Przeznaczone są dla kobiet
niezwykle zdyscyplinowanych, bardzo uważnych i cierpliwych. Często decydują się na to panie, których światopogląd, przekonania religijne czy
określona filozofia nie pozwalają na zastosowanie innych sposobów. To także rozwiązanie dla par, które nie są
jeszcze zdecydowane na ciążę, ale jej
nie wykluczają. Metody naturalne nie
są wskazane dla osób o nieuregulowanym trybie życia i kobiet z zaburzeniami hormonalnymi.

– średnia cena r ynkowa

Tabletka jednoskładnikowa, nazywana też minipigułką, zawiera tylko jeden hormon, progestagen (np. Cerazette, Azalia). Mogą ją stosować kobiety,
dla których nie są wskazane estrogeny.
To metoda dla osób zdyscyplinowanych,
gdyż minipigułkę należy przyjmować
bardzo regularnie, o stałej porze. Nawet
2-3-godzinne opóźnienie może sprawić,
że okaże się ona nieskuteczna.
Do metod hormonalnych zaliczają się także plastry antykoncepcyjne
– dwuskładnikowe, przeznaczone głównie dla kobiet roztargnionych, bo plaster nakleja się raz w tygodniu. Ponieważ w tym przypadku hormony dostają
się do krwiobiegu od razu, omijając
układ pokarmowy, plaster mogą stosować kobiety ze schorzeniami wątroby czy wrzodami żołądka. Metoda nie
jest wskazana dla pań z wagą powyżej
80 kg. Nie jest polecana również wówczas, gdy powoduje reakcję alergiczną.
Z innych metod hormonalnych można
wymienić: wkładkę domaciczną (spirala), implant antykoncepcyjny (alternatywa spirali), pierścień (krążek dopochwowy), zastrzyk hormonalny.
Spirala polecana jest głównie kobietom, które już rodziły i nie mogą lub
nie chcą brać pigułek. Mogą ją stosować
karmiące mamy, gdyż nie zawiera es-
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Kobiety od wieków
na różne sposoby
próbowały uchronić
się przed niepożądaną
ciążą. Niektóre z tych
metod mogą budzić
przerażenie, np. tampony
z kłujących liści,
krokodylich odchodów
lub rozgniecionych
cytryn.
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ANTYKONCEPCJA „PO”
Ostateczną metodą, która chroni
przed niechcianą ciążą do 120 godz.
po stosunku, jest pigułka wczesnoporonna. Decydując się na jej zażycie, trzeba
jednak liczyć się ze skutkami ubocznymi, np. nudnościami, bólami podbrzusza i głowy, zmęczeniem oraz nieregularnym krwawieniem śródcyklicznym.

*
16,95 zł

ZDROWIE
nia, stopnia nawodnienia organizmu,
stanu emocjonalnego, zaawansowania
treningu uwagi itp.
W wielu dziedzinach koncentracja
może być tylko na tyle dobra, na ile dobra jest pamięć. Zrozumienie jakiegokolwiek problemu wymaga od nas bowiem sięgnięcia do zgromadzonej już
bazy informacji, np. czytając tekst,
w pamięci szukamy znaczenia terminów. I właśnie w kwestii pamięci
wszystko zaczyna się komplikować.
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Przy problemach
z koncentracją
najważniejsze zadania
warto dokładnie
zaplanować. Trudno
skupić uwagę na
jednej czynności, jeżeli
wcześniej nie zostaną
określone efekty, które
chcemy osiągnąć.

Skoncentruj się!
MAŁGORZ ATA
ŻEBROWSK A-PIOTR AK

Tylko człowiek ma
zdolność do dużego
magazynowania wiedzy
i późniejszego korzystania
z jej zasobów. Co zrobić,
by tę umiejętność jeszcze
poprawić?

P

amięć ludzka nigdy wcześniej
nie była tak obciążona jak teraz. Argumenty?
Praca zawodowa wymaga
od nas coraz więcej kompetencji. Odgrywamy więcej ról społecznych niż
kiedyś, bo dzięki nowoczesnym tech-
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nologiom utrzymujemy kontakty
z większą grupą osób. Nasza percepcja
wykracza daleko poza miejsce zamieszkania – interesujemy się tym, co dzieje się nie tylko u sąsiada, ale i na innych kontynentach. Uwagi domagają
się informacje płynące z telewizji, internetu, ulicznych reklam. Można odnieść wrażenie, że ich lawina stanowi zagrożenie dla naszej koncentracji.
Neuropsychologowie jednak uspokajają: ludzki mózg od wieków doskonale radzi sobie i z przepływem, i selekcją tysięcy informacji na minutę. Gdy
wszystko działa sprawnie, nasze zdolności do skupienia uwagi są doprawdy
zdumiewające.

KWESTIA KONCENTRACJI
Koncentracja to w najprostszym
ujęciu zdolność do takiego selekcjonowania bodźców, która pozwala na wykonanie wyznaczonego zadania. Aby

JAK POPRAWIĆ?

zrozumieć czytany teraz tekst, musimy prawdopodobnie nie zwracać uwagi na otaczające nas dźwięki, ignorować informacje dobiegające z naszego
organizmu, nie dopuszczać cisnących
się na myśl skojarzeń i planów działań, które zamierzamy podjąć po zakończonej lekturze. To, na ile nam się
to udaje, zależy od wielu czynników,
w tym zmęczenia bądź zrelaksowa-

Systematycznie dostarczane bodźce mogą zwiększyć tempo wzrostu oraz
liczbę tak zwanych kolców dendrytycznych na koniuszkach komórki nerwowej. Nazywa się to „procesem zależnym od aktywności”. Dzięki stymulacji
nerwy mogą rosnąć i tworzyć nowe
drzewa dendrytyczne przekazujące impulsy elektryczne kolejnym neuronom
w mózgu. Dzieje się to nawet w przypadku osób dorosłych, choć wolniej niż
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Wbrew temu, co sądzono jeszcze
50 lat temu, człowiek nie ma w mózgu
jednego banku pamięci, ale każdą z informacji zapisuje w innych częściach
mózgu. Najprostszy podział to rozróżnienie między pamięcią krótkotrwałą
i długotrwałą. Sięgając do pamięci długotrwałej – np. po opisowe wspomnienia faktów lub zdarzeń – angażujemy
korę mózgu, płaty skroniowe dolne,
płaty czołowe mózgu oraz układ limbiczny. Przywołując emocje, angażujemy jądra migdałowate, w płacie ciemieniowym gromadzimy informacje
wzrokowo-przestrzenne, a kora przedczołowa odgrywa dużą rolę w przetwarzaniu danych pamięci krótkotrwałej.
Pamięć jawna, czyli to, co możemy sobie z przeszłości uświadomić, jest zaledwie niewielką częścią banku pamięci,
w którym większość informacji pozostaje utajona.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

PAMIĘĆ PAMIĘCI NIERÓWNA

ZDROWIE

ZDROWIE
Czytanie, nauka,
rozwiązywanie
zagadek i innych zadań
pobudzają umysł
do ciągłego wysiłku.
Dzięki temu proces
upośledzenia pamięci
można spowolnić.

u dzieci. Dotyczy to tak samo zadań
umysłowych, jak i motorycznych. Trening fizyczny (np. gry na pianinie) już
po kilku tygodniach kształtuje utrwalone połącznia neuronalne.

ĆWICZENIA FIZYCZNE
W zdrowym ciele zdrowy mózg.
Aby móc bez przeszkód korzystać
ze swoich zasobów danych, trzeba być
wypoczętym, wyspanym i odpowiednio pobudzonym. Równie dobrze jak
kawa lub herbata pobudzają ćwiczenia
fizyczne, co dowiedziono w wielu badaniach. Jazda na rowerze, pływanie,
jogging czy aerobik skutecznie stymulują pracę mózgu i pamięć. Zwiększają
przepływ tlenu i stopień odżywienia
komórek, pobudzają do pracy neurony
oraz zwiększają aktywność neuroprzekaźników.

WŁAŚCIWA DIETA
Niektóre witaminy i minerały usprawniają pracę neurotransmiterów, dzięki temu szybciej jesteśmy
w stanie odszukać w banku pamięci potrzebną informację. Potrzebnej
do pracy mózgu energii najlepiej dostarczają węglowodany złożone, niezbędne są również kwasy tłuszczowe
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omega, żelazo, lecytyna, magnez, potas, kwas foliowy i… woda.

DZIECINNIE PROSTE?
Umiejętność koncentracji na zadaniu opanowujemy z czasem. Do ukończenia 5. roku życia dziecko dość swobodnie przenosi uwagę z bodźca na
bodziec, rzadko koncentruje się dłużej na jakimś przedmiocie czy czynności. Pomiędzy 5. a 7. rokiem życia
uczy się stopniowo ignorować czynniki zakłócające i skupiać uwagę na
jednym zadaniu. Zaczyna planować
pracę, dostrzegać jej etapy, próbuje samodzielnie rozwiązać problem. W tym
też czasie można rozpoznać u dziecka pierwsze zaburzenia koncentracji uwagi objawiające się między innymi przerywaniem zadania przed jego
ukończeniem, chaotyczną pracą, szybkim zapominaniem poleceń i nieuważnym słuchaniem. Regularność wykonywania wyznaczonych obowiązków,
docenianie postępów i uczenie systematyczności mogą pomóc mu w wyrobieniu lepszej koncentracji. Dla większości dzieci pełne skupienie uwagi
(np. zatopienie się w lekturze książki, pisaniu pamiętnika czy budowaniu
skomplikowanej struktury z klocków)
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jest jednak „dziecinnie proste” dopiero
po ukończeniu 9-10 roku życia.

Z CZASEM…
Z wiekiem nasze zdolności do odszukiwania wiedzy w pamięci i zapamiętywania nowych rzeczy maleją. Dzieje się
tak nie tylko w przypadku osób cierpiących na choroby neurologiczne upośledzające zdolności zapamiętywania, ale
u każdego przeciętnego człowieka. Pierwsze problemy z pamięcią mogą mieć już
czterdziestolatkowie. Stopniowo pogarsza się nie tylko pamięć krótkotrwała,
ale również pamięć epizodyczna pozwalająca dzięki kontekstom budować poczucie świadomości. Z czasem coraz trudniej
jest nam podać źródło danej informacji,
dlatego z wiekiem dużo łatwiej ulegamy
wieściom mało wiarygodnym.
Naukowcy nie są zgodni co do przyczyn tego zjawiska. Jedni skłaniają się,
by szukać ich w czynnikach zewnętrznych – jako dorośli coraz mniej się uczymy i rzadziej trenujemy pamięć. Tezę
tę potwierdza odkrycie, że największe
kłopoty z zapamiętywaniem mają osoby słabo wykształcone, podczas gdy osoby dużo czytające, niestroniące od zadań
umysłowych mają stosunkowo najmniejsze kłopoty z upośledzeniem pamięci związanym z wiekiem. Inni naukowcy winią za ten stan naturalne procesy
biologiczne. Jedni i drudzy zapewniają,
że każdy z nas może je spowolnić (patrz:
Co poprawia pamięć?).
Konsultacja: mgr Elwira Fiećko, Polska
Poradnia Psychologiczna w Fornebu
(Norwegia).
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Lepiej zapobiegać
niż leczyć!
DR N. MED. FILIP M. SZYMAŃSKI

Często, gdy dowiadujemy się o poważnym problemie zdrowotnym, zadajemy sobie
pytanie: czy można było tego uniknąć? Wielu chorobom można zapobiec, o ile
odpowiednio wcześniej zatroszczymy się o siebie i najbliższych. Jak uchronić się
przed coraz częściej diagnozowanymi chorobami układu sercowo-naczyniowego?

C

horoby serca i naczyń krwionośnych są cichymi, podstępnymi zabójcami. W Europie
42 proc. zgonów kobiet oraz
38 proc. zgonów mężczyzn poniżej 75.
roku życia wynika z chorób układu krążenia. Większość tych chorób rozwija
się powoli przez wiele lat, a pierwsze objawy mogą dawać dopiero, kiedy są już
zaawansowane. Kardiolodzy bardzo często mają do czynienia z pacjentami, zarówno młodymi, jak również w wieku
podeszłym, którzy nigdy wcześniej nie
leczyli się z przyczyn kardiologicznych,
a po raz pierwszy zgłaszają się do lekarza z ciężkim nadciśnieniem tętniczym,
zaawansowaną niewydolnością serca
czy rozległym zawałem serca. Niewiele
chorób zaczyna się z dnia na dzień. Na-

wet te o nagłym początku, jak na przykład zawał serca, są tylko odbiciem toczącego się od wielu lat procesu. Czy
możemy zrobić coś, żeby zmienić tę sytuację? Oczywiście, tak!
Zarówno wczesne wykrywanie, jak
i wczesna profilaktyka chorób układu
krążenia są bardzo ważne. Pamiętajmy: lepiej zapobiegać, niż leczyć! Proste działania, takie jak modyfikacja
czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego przez na przykład
stosowanie odpowiedniej diety, stosowanie farmakoterapii profilaktycznej (m.in. kwas acetylosalicylowy, leki
przeciwnadciśnieniowe, leki obniżające stężenie nieprawidłowych frakcji
cholesterolu), zwiększenie aktywności
fizycznej oraz okresowe badania obejR E K L A M A

SPOSOBY NA LEPSZĄ
KONCENTRACJĘ
● Zamień kawę na energiczne
ćwiczenia fizyczne.
● Zapamiętując informacje,
korzystaj z tak wielu zmysłów,
jak to możliwe – słuchaj, wąchaj
i dotykaj.
● Stale uzupełniaj płyny
– badania przeprowadzone wśród
amerykańskich marines dowiodły,
że pragnienie szybciej i w większym
stopniu zaburza koncentrację niż
głód i ból o niewielkim nasileniu.
● Wysypiaj się, a na jakiś czas
przed położeniem się do łóżka
zrezygnuj z używania komputera
lub przeglądania wiadomości
w telefonie.

mujące między innymi pomiar ciśnienia tętniczego krwi czy stężenia cholesterolu mogą uchronić przed rozwojem
chorób serca lub przynajmniej pomóc
wykryć je na wczesnym etapie, kiedy
leczenie jest znacznie skuteczniejsze.

ZAPAMIĘTAJ!
● Choroby układu krążenia bardzo
często występują wśród Polaków
(np. 32 proc. dorosłych Polaków
choruje na nadciśnienie tętnicze).
● Większość chorób układu sercowonaczyniowego na początku nie daje
objawów.
● Wczesne wykrycie
pozwala na skuteczne leczenie.
● Lepiej zapobiegać chorobom układu
krążenia, niż je leczyć.

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

Od tysięcy lat aloes był stosowany do celów
leczniczych. Znane też były jego właściwości
upiększające. Dziś doceniany jest przez naukowców.

Eliksir

MARIA BALL AUN

młodości

W

spółczesne badania naukowe potwierdziły
lecznicze właściwości
aloesu, które roślina zawdzięcza wyjątkowemu bogactwu składników o dużej aktywności biologicznej.
Zawiera większość niezbędnych człowiekowi do życia aminokwasów. Jest także
źródłem witamin, m.in.: beta-karotenu,
witaminy A, C, E, B1, B3, B6, B12 i kwasu foliowego. Występuje w nim wiele minerałów: aluminium, bor, brom, kadm,
wapń, chrom, miedź, żelazo, lit, magnez,
mangan, fosfor, potas, sód, cynk czy bardzo rzadki german. Niezwykle cennym
składnikiem rośliny są enzymy (fostataza, amylaza, bradykinaza, katalaza, lipaza itp.) oraz cukry proste i polisacharydy: celuloza, glukoza, mannoza, aldoza,
L-ramnoza. Taki skład sprzyja wszechstronnemu działaniu na organizm.

wykonywaniem prac domowych lub używaniem wyrobów chemicznych (łuszczenie, pękanie, swędzenie i ból). Jako środek regenerujący komórki aloes leczy
rany, zadrapania i otarcia. Ułatwia gojenie i zapobiega powstawaniu blizn.
Dzięki właściwościom bakteriobójczym może likwdować infekcje oczu. Pomaga także w przypadku ich przemęczenia, np. po długotrwałej pracy przy
komputerze. Nie należy się obawiać używania świeżego miąższu aloesu bezpośrednio na źrenicę oka, trzeba tylko uważać, by nie zmieszał się z nim żółty sok
ze skóry rośliny, bo mógłby spowodować podrażnienie. W przypadku jęczmienia na powiece, wystarczy chore miejsce
posmarować obficie kilkakrotnie miąższem, a po dwóch dniach nie będzie po
dolegliwości śladu. Jest skuteczny w chorobach przyzębia i śluzówki jamy ustnej.

STOSOWANY ZEWNĘTRZNIE

STOSOWANY WEWNĘTRZNIE

Jest składnikiem preparatów dermatologicznych. W przypadku oparzenia
słonecznego aloes łagodzi podrażnienie,
odświeża skórę i umożliwia jej szybką regenerację. Działa podobnie w sytuacji innych zmian chorobowych skóry, oparzeń
lub ukąszeń insektów. Szczególnie zalecany jest do leczenia odparzonych pośladków niemowląt. Łagodzi wszelkiego rodzaju podrażnienia, np. spowodowane

Wpływa kojąco na system nerwowy.
Likwiduje chroniczne zaparcia – działa
jak łagodny środek rozwalniający, regulując funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Można go stosować zapobiegawczo, przed wyjazdem do ciepłych krajów,
gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo
wystąpienia biegunki. Badania bakteriologiczne dowiodły, że świeży sok z aloesu
pospolitego zwalcza pałeczki czerwonki
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ODŻYWKA DO WŁOSÓW
Miąższ aloesu mieszamy z jajkiem
i dodajemy olej roślinny (np. sezamowy)
lub oliwę. Mieszanką pokrywamy całą
owłosioną skórę głowy i pozostawiamy
na włosach od co najmniej 15 minut
do 2 godzin. Zmywamy. Poprawia krążenie, odżywia, działa przeciwłupieżowo,
zmniejsza przetłuszczanie, przeciwdziała wypadaniu włosów.
MASECZKA PIĘKNOŚCI
Zmiażdżone lub zmiksowane owoce
lub jarzyny (np. truskawki, maliny,
pomidory) łączymy z miąższem aloesu.
Nakładamy mieszankę na twarz i pozwa-

lamy jej wyschnąć. Maseczka ta odżywia
twarz, polepsza obieg krwi i dodaje
cerze świeżości.
WINKO ALOESOWE
Mieszamy 50 g miąższu aloesu (aloes
musi mieć nie mniej niż 3 lata i nie więcej
niż 5, nie powinien być podlewany przez
15 dni przed użyciem), 1/2 l czerwonego
wina, 1/2 kg miodu, sok z cytryny. Przelewamy do słoja, szczelnie zamykamy
i odstawiamy na 7 dni w ciemne, chłodne
miejsce. Przecedzamy przez gęste sitko,
przelewamy do butelki i odstawiamy
do lodówki. W pierwszym tygodniu pijemy łyżeczkę 3 razy dziennie po jedzeniu,
w następnych 3-4 tygodniach 3 razy
dziennie po łyżce stołowej, potem przez
kolejne 3-4 tygodnie ponownie 3 łyżeczki
dziennie tym razem pół godziny przed
jedzeniem. Kuracja powinna trwać 2-3
miesiące. Warto ją stosować profilaktycznie lub jako wspomagającą leczenie
już istniejącej choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

bakteryjnej i duru brzusznego. Jest idealnym lekarstwem na przejedzenie i przepicie. Ułatwia trawienie i łagodzi wzdęcia.
Pomaga w przypadku nadżerek
i wrzodów żołądka. Działa nie tylko przeciwbólowo, ale także bakteriobójczo, dezynfekuje, przyspiesza gojenie, a przede
wszystkim przeciwdziała nadmiernemu
wydzielaniu kwasów żołądkowych. Skuteczny w przypadku zespołu jelita nadwrażliwego i stanów zapalnych jelit.
Zwalcza przykry zapach z ust, regulując
pH w żołądku i działając antyseptycznie.
Szczególnie przydatny przy zgadze.

DO PIELĘGNACJI CIAŁA
Aloes wykorzystywany jest również
jako składnik preparatów kosmetycznych. Zmiękcza, wygładza lub pojędrnia
skórę, zależnie od potrzeby. W rzeczywistości przywraca jej normalne napięcie.
Poprawia mikrokrążenie i z łatwością
przenika w głąb skóry, a dzięki zawartości wielu witamin, aminokwasów i innych substancji doskonale ją odżywia.
Za pomocą swoich enzymów proteolitycznych usuwa martwe komórki naskórka. Przyspiesza wytwarzanie kolagenu. Przeciwdziała objawom starzenia
dzięki temu, że w jego składzie znajdują
się wielocukry i glicydy.
Ze względu na właściwości ściągające zapobiega powstawaniu rozstępów
u osób stosujących ostre diety odchudzające i u kobiet w ciąży. Jest naturalnym
dezodorantem. Zmniejsza pocenie, ale
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przede wszystkim neutralizuje przykry
zapach potu. Na bazie aloesu produkowane są szampony. Aloes odżywia włosy,
sprawia, że są bardziej błyszczące, miękkie, a zarazem mocniejsze.

JAKI PREPARAT WYBRAĆ
W aptekach i sklepach z produktami
naturalnymi dostępny jest sok i żel z aloesu. Aby nie dać się zwieść nieprawdopodobnym obietnicom niektórych producentów gotowych preparatów z aloesem,
zwróćmy uwagę, czy są one sygnowane
przez IASC (International Aloe Science
Council), organizację określającą normy
wytwórcze i chroniącą pacjentów przed
producentami umieszczającymi na etykietach nieprawdziwe dane.

JAK STOSOWAĆ ŚWIEŻE LIŚCIE
Najlepiej odciąć dolny liść – jest najbardziej dojrzały i największy, ma najwięcej miąższu i najlepsze właściwości
terapeutyczne. Ułożyć go ukośnie, żeby wyciekł z niego żółtawy sok, który
ma właściwości drażniące. Przeciąć go
wzdłuż i łyżeczką wyskrobać miąższ, który jest przydatny w leczeniu. Do okładów
bez obawy może być używany miąższ razem ze skórą. Takie okłady mają nawet
szybsze działanie. Przed użyciem liścia
należy odczekać, aż wycieknie sok, żeby
uniknąć reakcji alergicznych. Po wypłynięciu soku, liść trzeba przekroić wzdłuż
i przykryć nim chore miejsce. Po upływie
20 minut zmienić kompres.

– średnia cena r ynkowa

NAPÓJ WZMACNIAJĄCY
Podnosi odporność, wspomaga oczyszczanie, poprawia pracę układu pokarmowego. Zmniejsza poziom cholesterolu
i cukru we krwi, łagodzi infekcje układu
moczowego. Miąższ mieszamy ze szklanką letniej wody, dodajemy pół łyżeczki
miodu. Pijemy codziennie przez tydzień.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa
– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

DOMOWE RECEPTY

R E K L A M A

P O L E C A J Ą
R E K L A M A

P O L E C A J Ą

RUCH TO ZDROWIE

Relaks
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w wodzie
P

ływać każdy może. I maluchy,
i seniorzy, i szczupli, i z nadwagą,
i wysportowani, i ci mniej sprawni, stroniący od aktywności. Nie
ma drugiej dyscypliny sportu, w której lista przeciwwskazań do uprawiania byłaby
tak krótka: zapalenia i przewlekłe schorzenia dróg moczowych lub oddechowych, wysokie i nieuregulowane ciśnienie krwi lub
choroby serca w ostrym przebiegu, choroby zakaźne i schorzenia skóry (szczególnie
te, którym towarzyszą trudno gojące się rany), stany zapalne stawów, znacznie nasilona dyskopatia kręgosłupa. Pływanie to jednocześnie trening aerobowy, masaż mięśni,
zabieg ujędrniający, jak i terapia skołatanych nerwów. Mimo że porusza wszystkie
grupy mięśni i zmusza układ oddechowy
do pracowania pełną parą – nie męczy tak
jak np. bieganie. Dlaczego? Bo zgodnie z prawem Archimedesa, w wodzie stajemy się
pozornie nawet do 90 proc. lżejsi. Stanowi to wielką ulgę dla obciążonych stawów,
odciąża kręgosłup i wpływa korzystnie
na napięcie mięśni przykręgosłupowych.

ZALETY PŁYWANIA
Oddech pływacki różni się od oddechu w czasie biegu. Pływając, najpierw robimy krótki wdech, potem jest
moment bezdechu, a następnie szybki, mocny wydech, który musi pokonać
opór wody. Powietrze, które wydychamy pod wodą, musi być wypuszczane
z dużą siłą, a to, które wydychamy nad
wodą – uważnie (by się nie zachłysnąć)
i dokładnie (by całkowicie opróżnić płuca). Pływając, wzmacniamy więc mięśnie klatki piersiowej, co usprawnia pra-

cę całego układu oddechowego i wpływa
na dotlenienie organizmu.

Horyzontalna pozycja osoby pływającej oraz obniżenie odczuwalnego ciężaru ciała sprawiają, że obciążenia układu
kostno-stawowego są znacznie mniejsze
niż w przypadku spacerów, biegów czy
ćwiczeń gimnastycznych. Pływanie możemy traktować jako ćwiczenia w częściowym odciążeniu Dodatkową zaletą
jest fakt, że kości i stawy są w minimalnym stopniu narażone na urazy. To szczególnie ważne dla tych, którzy cierpią
na osteoporozę czy choroby reumatyczne.
Pływanie relaksuje, bo łączy wysiłek
z masażem wodnym, obniżając napięcie
mięśni. To forma aktywności idealna dla
ludzi starszych, a także samotników niemogących się odnaleźć w ćwiczeniach zespołowych. Spokojne, jednostajne ruchy
wyciszają, pozwalają poznać własne ciało, jego potrzeby i ograniczenia. Falowa-

WPŁYWA NA WSZYSTKO
Pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego i pracy układu mięśniowego limfa
wypierana jest z tkanek układu naczyniowego, a do serca jest pompowana większa
ilość krwi. Naczynia krwionośne po takiej
pracy stają się bardziej elastyczne, serce
– bardziej wydolne, a mięśnie lepiej dotlenione. Poza tym poziome ułożenie ciała likwiduje siłę grawitacji, a tym samym
wysiłek serca związany z pompowaniem
krwi w pozycji pionowej.
Pływanie powoduje powrót do prawidłowego napięcia mięśni szkieletowych. Wzmacnia wszystkie grupy mięśniowe, a poszczególne style rozwijają
określone ich partie.

ABC ZACHOWANIA NA BASENIE
1. Nigdy nie wskakujmy do basenu
bez uprzedniego ochlapania się wodą.
Różnica temperatur może spowodować
szok termiczny: skurcz naczyń
krwionośnych i nagromadzenie w sercu
dużej ilości krwi. W konsekwencji może
dojść do zatrzymania akcji serca.
2. Pływanie – jak każdy sport – wymaga
rozgrzewki. Przed wejściem do basenu
wykonajmy kilka przysiadów i wymachów
ramionami, aby rozgrzać mięśnie.
3. Nie wchodźmy do wody po alkoholu,
obfitym posiłku lub dużym wysiłku
fizycznym. Alkohol zaburza koordynację
ruchów i spowalnia reakcje. Pełny
żołądek powoduje ociężałość i podatność
na zmęczenie. A duży wysiłek przed

zajęciami nie pozwoli wykorzystać czasu
przeznaczonego na pływanie.
4. Umyjmy się dokładnie pod prysznicem
zarówno przed wejściem na basen, jak
i po wyjściu. Po kąpieli nałóżmy balsam
nawilżający, bo chlor zawarty w basenowej
wodzie bardzo wysusza skórę.
5. Po powrocie do domu wypierzmy
i wysuszmy kostiumy kąpielowe. Inaczej
bardzo łatwo rozwiną się w nich bakterie,
które mogą być przyczyną infekcji.
6. Zarówno na basenie, jak i pod
prysznicem czy w szatniach koniecznie
zakładajmy klapki. Wilgotne środowisko
jest idealne do rozwoju wszelkiego
rodzaju grzybów, które mogą wywołać
grzybice stóp.
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nie wody wiąże się ze zmianą warunków
równowagi ciała, co pozytywnie wpływa
na pobudzenie pracy błędnika.
Tkanka tłuszczowa spala sę w obecności tlenu, z tego względu trening aerobowy jest najlepszym sposobem na pozbycie
się nadmiaru kilogramów. Pamiętajmy
tylko, że organizm zaczyna czerpać z zapasów tłuszczu dopiero po 30 minutach
– na pierwszy ogień idzie magazynowany w mięśniach glikogen. Najlepiej planować więc co najmniej 45-minutowe sesje pływackie.

POCZUĆ SIĘ JAK RYBA W WODZIE
Choć platońska sentencja mówiła,
że „kto pisać i pływać nie umie, ten urzędów państwowych sprawować nie może”,
na naukę pływania nigdy nie jest za późno. Oswajanie dziecka z wodą i pierwsze
zajęcia na basenie można rozpocząć już
między 3. a 6. miesiącem życia malucha,
a naukę prawdziwego pływania ok. 5. r.ż.,
gdy dziecko potrafi pewnie utrzymywać się
na wodzie i świadomie umie łapać oddech.
Stopniowa nauka poszczególnych stylów
pływackich jest już później kwestią indywidualnych predyspozycji: wiadomo, że najłatwiej zacząć od opanowania stylu grzbietowego, by potem przejść do kraula, żabki,
a na koniec nauczyć się pływać delfinem.
Dla tych, którzy z jakiegoś powodu nie
opanowali nauki pływania w dzieciństwie
– dobra wiadomość. Pływanie jest bardziej
dyscypliną techniczną niż siłową. To nie
od mocy mięśni i szybkości poruszania zależy prędkość i styl. Przeciwnie: szybkość powoduje większy opór wody, a więc bardziej
się męczymy. W pływaniu cała rzecz polega
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na odpowiednim ułożeniu ciała i stworzeniu z niego całości, która będzie stawiać jak
najmniejszy opór wodzie. Tak więc nawet
choroby układu ruchu, kłopoty z poruszaniem się nie stanowią przeciwwskazania
dla podjęcia aktywności w wodzie.

JAKI STYL, TAKI EFEKT
Dla kręgosłupa korzystne jest pływanie na plecach. Styl ten – łatwy dla początkujących – rozluźnia, odciąża i nie
powoduje negatywnych wygięć. Mimo
to mięśnie dzielnie pracują, po pierwsze – by utrzymać poziomą pozycję ciała, po drugie, by wprawić je w ruch. Najmniej polecane jest pływanie popularną
żabką, szczególnie jeśli nie opanowaliśmy sztuki oddechu pod wodą i głowę mamy uniesioną nad jej powierzchnią. W ten
sposób dochodzi do nadmiernego wygięcia szyi i w efekcie cierpi kręgosłup w odcinku szyjnym. W dodatku wyginanie
tułowia do tyłu powoduje pogłębienie
krzywizny w odcinku lędźwiowym i krzyżowym. Żabka ma jednak i swoje zalety:
modeluje ramiona, pośladki i uda oraz poprawia wygląd biustu. Z kolei pływanie
kraulem – poprzez rytmiczne ruchy ramion oraz nożycowe ruchy nóg – rozwija
mięśnie obręczy barkowej, ramion i nóg.
Delfin – styl dla wytrzymałych profesjonalistów – wspaniale zadziała na mięsień
prosty brzucha. Pamiętajmy, że to tylko
wskazówki. Aby dobrać odpowiednie style
pływania, warto indywidualnie skonsultować się z ortopedą.
Konsultacja: dr n. med. Łukasz
Nagraba, ortopeda, MD Clinic
w Warszawie

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Żadna forma aktywności nie wzmacnia i nie rozwija mięśni
tak harmonijnie, a jednocześnie nie obciąża stawów
i kręgosłupa. Żadna tak korzystnie nie wpływa na serce
i układ oddechowy. Wiem, bo sama byłam pływaczką.

– średnia cena r ynkowa

INGA KAZANA

URODA

MASZYNKA DO GOLENIA
To najtańszy, najszybszy, najprostszy
i najmniej trwały sposób usuwania owłosienia. Bardziej odpowiedni dla blondynek, których włoski są cienkie i jasne,
mniej dla brunetek, bo w ich przypadku przy odrastaniu zawsze widoczne będą ciemne kropki pojawiających się włosów. Mimo tych niedogodności to właśnie
golarką ręczną najłatwiej usunąć włosy
spod pach, ewentualnie z nóg, kiedy musimy zrobić to naprawdę raz-dwa, na moment przed wyjściem z domu. Z maszynki najlepiej korzystać w wannie lub pod
prysznicem – na skórę aplikujemy piankę lub żel do golenia (mydło zatyka maszynkę) i kilkukrotnie przesuwamy
ją po depilowanym obszarze, za każdym

Z maszynki do golenia
najlepiej korzystać
w wannie lub pod
prysznicem.

DEPILACJA
na miarę

MAGDALENA POMYK AŁ A
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razem zmieniając kierunek prowadzenia
golarki (ponieważ włosy rosną w różnych
kierunkach). Po goleniu osuszamy depilowane miejsca i nakładamy na nie balsam.

DEPILATORY ELEKTRYCZNE
Niezależnie od kształtu, rodzaju końcówek, szybkości obrotu głowic (a także
jego ceny), zadaniem każdego depilatora
jest urwanie włoska ciut pod powierzchnią skóry. Depilacji nie podda się jednak każdy włos – by głowice go uchwyciły, musi mieć co najmniej 3 mm. Jedne
z nas odczuwają to jako zabieg bolesny,
inne mówią jedynie o lekkim szczypa-
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Jedne z nas
odczuwają to jako
zabieg bolesny,
inne mówią jedynie
o lekkim szczypaniu.
Depilujemy starannie osuszoną skórę,
a po zabiegu wklepujemy balsam.

PLASTRY Z WOSKIEM
Tą metodą możemy usunąć włosy
z każdej części ciała, choć depilację miejsc
intymnych czy wąsika lepiej powierzyć
rękom wykwalifikowanej kosmetyczki, co zapobiegnie zarówno niespodziewanym poparzeniom, jak i podrażnieniu
skóry po zabiegu. Pierwsze samodzielne
próby zabaw z woskiem najlepiej zacząć
od nóg, ale trzeba zawsze upewnić się, czy
mamy co depilować. Włoski muszą mieć
przynajmniej 3-5 mm (to sporo), bo inaczej wosku się nie chwycą.
Przed samodzielną depilacją woskiem, czy to tym nakładanym na gorąco – szpatułką, czy tym w postaci gotowych plastrów – rozgrzewanych jedynie
ciepłem dłoni, powinnyśmy zrobić peeling depilowanego miejsca. Chodzi o to,
by jak największa ilość wrośniętych włosów mogła wyjrzeć na powierzchnię skóry. Pamiętajmy też, by depilowany obszar
był dokładnie osuszony i odtłuszczony,
bo inaczej wosk nie przyklei się do skóry i z zabiegu nici. Wosk na gorąco nakładamy szpatułką jak najcieńszą warstwą,
plastry przyklejamy zgodnie z kierunkiem rośnięcia włosków. Papier odrywamy zawsze w kierunku przeciwnym
do wzrostu włosa, ruchem szybkim i (mimo spodziewanego bólu) zdecydowanym.
Ponieważ włoski rosną w różne strony,
czynność tę powtarzamy dwu-, trzykrotnie, nakładając plastry w różnych kierunkach. Wosk, który zostanie na ciele, zmywamy oliwką. Depilacja woskiem
jest w miarę trwała, włosy odrastać będą
po 3-4 tygodniach. Dzięki temu ta metoda
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– średnia cena r ynkowa

Gładka skóra łydek,
pach i bikini to dzisiaj
niepodlegająca dyskusji
estetyczna norma.
Zmieniają się jedynie
metody usuwania
włosków. Są coraz
prostsze, skuteczniejsze
i trwalsze.

niu – wrażliwość na ból jest sprawą indywidualną. Ewentualne cierpienie w czasie użycia depilatora jednak się opłaca
– efektem gładkości będziemy cieszyć się
dłużej niż po goleniu maszynką czy zastosowaniu kremów do depilacji. Przed
zabiegiem bierzemy letnią kąpiel (by nieco rozpulchnić skórę) i masujemy nogi
peelingiem (by unieść włoski u nasady).

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

G

dyby zapytać kobiety, jakie
mają oczekiwania wobec zabiegu depilacji, odpowiedziałyby pewnie: szybko, trwale
i jak najmniej boleśnie. Niestety połączenie tych trzech czynników jest niemożliwe. Zabieg szybki (golenie maszynką)
nie jest trwały, zabieg trwały (laser) nie
jest szybki, a kompromis między trwałością i szybkością (depilator czy wosk) jednak trochę boli.
Przed wyborem odpowiedniej metody musimy zastanowić się raczej nad innymi kwestiami: jaką część ciała chcemy
wydepilować, jakiej długości są włoski,
które mamy zamiar usunąć, i czy mamy
skórę wrażliwą na podrażnienia.

P O L E C A J Ą

FELIETON

URODA

MART YNA ROZESŁ ANIEC

PO CO NAM
WŁOSKI?
Włosy, zarówno te widoczne, jak
i te w postaci meszku pokrywającego całe ciało oprócz okolic ust,
podbicia stóp i wewnętrznej strony dłoni, choć wydają się absolutnie niepotrzebne, odgrywają
ważną rolę.
Chronią skórę przed zanieczyszczeniami, osłaniają delikatne części ciała, zmniejszają tarcie między
ubraniem a naskórkiem i utrzymują ciepło. Choć stopień owłosienia
jest sprawą indywidualną, determinowaną przez geny i hormony, bardziej lub mniej owłosieni jesteśmy
wszyscy. Jednak moda i konwencja mówią „stop” naturze i nakazują podejmować syzyfowy wysiłek ich
usuwania. Syzyfowy, bo włosy mają
ten zwyczaj, że odrastają.

znajduje się w czołówce zabiegów czasowo
usuwających włoski.

DEPILACJA CHEMICZNA
Krem czy pianka do depilacji to silny środek chemiczny, który nałożony
na skórę rozpuszcza nasadę włosa (już milimetr pod powierzchnią) i „zaokrągla”
pozostałą w naskórku końcówkę. Dlatego
po ich zastosowaniu skóra jest miła i satynowa w dotyku, choć gładkość nie będzie
nam towarzyszyć bardzo długo (około tygodnia). Kremów możemy używać na
każdy obszar ciała (oprócz twarzy), ważne, by najpierw zrobić test na małym kawałku skóry, przekonując się, czy nie zareaguje ona szczypaniem, pieczeniem czy
wysypką. Pamiętajmy też, by produktów
tych używać zgodnie z instrukcją na opakowaniu – nie można przetrzymywać ich
za długo na skórze ani pocierać mocno
o ciało szpatułką zbierającą resztki preparatu. Po depilacji nie nakładajmy też balsamów z aloesem. Teoretycznie łagodzący
podrażnienia – często uczula.

DEPILACJA LASEROWA
Laserem bądź urządzeniem IPL teoretycznie możemy usunąć włoski trwale. W praktyce: każdy reaguje na zabieg
inaczej, u jednej osoby zmniejszenie ilości odrostu będzie spektakularne, u innej
będzie odbierane po prostu jako przerzedzenie. Jak działają? Energia wytwarzana przez IPL lub laser jest absorbowana
przez cebulki włosowe, które podgrzewają się i zostają zniszczone. Tylko one,
okoliczne tkanki pozostają nietknięte,
bo lasery/IPL precyzyjnie trafiają w cel,
„widząc” melaninę (barwnik) zawarty we włosie. Dlatego więc najlepszych
efektów może się spodziewać osoba o jasnej karnacji i ciemnych włosach. Prawie
żadnych – mająca włosy siwe lub w kolorze bardzo jasnym, bowiem takie włosy
są pozbawione melaniny (lub zawierają
bardzo małe jej ilości) i laser/IPL nie jest
ich w stanie po prostu „zobaczyć”.
Trzeba też wiedzieć, że zabiegom tym
należy się poddać w seriach, co jest wynikiem fizjologicznej istoty cyklu życia włosa. Podczas gdy część z nich znajduje się
w fazie wzrostu, część jest w fazie uśpienia. Dlatego między kolejnymi sesjami
należy zrobić przerwę, a w międzyczasie
usuwać wyrastające włoski kremem depilującym lub golarką. Nie można natomiast używać depilatorów oraz plastrów
z woskiem.

Po depilacji metodą inwazyjną (np. laser, wosk, depilator)
skóra jest podrażniona i wrażliwa. Aby uchronić ją przed
poparzeniem i bakteriami, unikaj opalania przynajmniej
przez dobę po wykonanym zabiegu.

PRAWDĘ, PRAWDĘ
tylko prawdę...
„Nie kłamię, po prostu
nie mówię całej prawdy”
– często słyszymy takie
wytłumaczenia. Może coś
w tym jest, że rzeczywiście
nie warto za każdym razem
mówić swojego zdania?
Przecież o wiele łatwiej jest
pewne rzeczy przemilczeć.

N

ceum, w którym uczy moja mama. Musiałam chwilę poczekać, więc postanowiłam
przejść się po starych korytarzach. Zauważyła mnie pani sprzątająca. W pewnym momencie podchodzi do mnie,
patrzy z niedowierzaniem i mówi: – Martyna?! – Tak, to ja, nie wierzę, że mnie
pani poznała. – No, no, na początku nie
mogłam sobie przypomnieć. To wszystko przez to, że tak ładnie przytyłaś!
– wyjaśniła. Nie wiedziałam za bardzo,
co odpowiedzieć, więc szybciutko uciekłam do samochodu. Po paru minutach
przyszła mama. Zgięta wpół ze śmiechu powiedziała: – Słyszałam, że ładnie przytyłaś! Nie wierzyłam, że jej też
to powiedziała… Jak się komuś raz wyrwie, to można to jakoś przemilczeć. Ale
żeby tak od razu wszystkim opowiadać?
Czy wolałabym tego nie usłyszeć?
Pewnie tak. Czy wolałabym, żeby inni tego nie słyszeli? Z pewnością tak!
Są takie sytuacje, w których lepiej zranić kogoś bliskiego, niż wystawić go na
pośmiewisko innych. Wiadomo, że trudno poradzić sobie z niektórymi pseudokomplementami, szczególnie od osób,
które są dla nas ważne. Ale zdecydowanie lepiej powiedzieć swojej przyjaciół-

iekiedy jest tak, że nie
chcemy usłyszeć prawdy. Dlaczego więc walczymy o szczerość, kiedy tak
naprawdę nikt jej od nas
nie oczekuje? Czasami nie wiadomo, co ludzie mają na myśli. Czy to, co mówią, ma
nam sprawić przyjemność, czy po prostu
mówią co im ślina na język przyniesie?
Pamiętam, jak kiedyś moja mama wróciła do domu i siedziała dłuższą chwilę
ze zmieszanym wyrazem twarzy. W końcu nie wytrzymałam i zapytałam, co się
stało. Okazało się, że jakaś całkowicie obca kobieta w sklepie wykrzyknęła: „Jeju!
Wygląda pani jak Irena Szewińska!” Mama długo się zastanawiała, jak powinna
zareagować. Żeby jeszcze biegała jak pani
Irena, a ona tylko wygląda…
Lepiej mówić prawdę, niż ukrywać
ją pod jakimiś wymyślnymi aluzjami.
Standardowym przykładem są babcie. Jeżeli babcia mówi, że zdrowo się wygląda,
to od razu wiadomo, że trzeba wprowadzić nową dietę. Natomiast gdy stwierdzi,
że okropnie schudłaś, to znaczy, że jest
dobrze i można sobie pozwolić na dokładkę. Ba! Nawet na deser. Z cyklu przemiłe
komplementy. Ostatnio pojechałam do li-
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Konsultacja: dr Bartosz Pawlikowski,
Elite Centrum Laseroterapii
i Modelowania Sylwetki
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ce, że ta sukienka jest za krótka, niż
czekać, aż będzie płakać, oglądając zdjęcia z imprezy. Jeśli się nie posłucha, zawsze możemy sobie poprawić humor
ulubionym „a nie mówiłam?”
Ważne jest też to, w jaki sposób zwracamy innym uwagę. Dla mnie oczywiste jest, że nie mówi się nastolatce w zbyt
obcisłym topie, że wygląda, jak by była w czwartym miesiącu ciąży. Nie było
to oczywiste dla mojego taty parę lat temu. Zrozumiał to dopiero, kiedy powiedziałam, że ma suche nogi, wychodząc
spod prysznica, bo woda spływa po jego
brzuchu i od razu kapie na ziemię. No, ale
nie spodziewajmy się od mężczyzn wyczucia taktu. Nie oczekujmy też zbyt wiele
po rozmowach ojciec – nastoletnia córka.
Jeśli chodzi o szczerość. Wydaje mi
się, że przede wszystkim trzeba mówić
prawdę samemu sobie. Bardzo łatwo oceniać innych, ale już trudniej nabrać dystansu do siebie i swojego wyglądu.
Zdajemy sobie sprawę ze swoich niedoskonałości, często nawet je wyolbrzymiamy, ale z jakiegoś powodu bardzo lubimy
je podkreślać. Zanim zaczniemy mówić
okrutną prawdę innym lub za plecami innych, spójrzmy w lustro.

PSYCHOLOGIA

z samotnością
MARTA MATWIEJCZYK-ZYCH

N

iewielu ludzi decyduje się
na samotne życie z własnego wyboru. Znacznie częściej
to życie wybiera dla nas taki los. Śmierć partnera, rozwód, usamodzielnienie się dzieci, praca na obczyźnie. Nagle okazuje się, że wokół nas robi
się cicho i pusto, zostajemy sami z własnymi myślami, nie ma z kim podzielić się troskami i radościami. Naukowcy
od dawna zapewniają, że bycie w związku wpływa pozytywnie na samopoczucie
człowieka, jego zdrowie, a nawet długość
życia. Ale co zrobić, gdy nie dane było
nam spotkanie właściwej dla nas osoby, gdy małżeństwo okazało się nieudane
lub ukochana osoba zmarła? Co można
zrobić, by samotność nie niszczyła naszej
radości życia?

ŻYCIE W LICZBIE POJEDYNCZEJ
Śmierć partnera lub rozwód to jedno z najbardziej stresogennych wydarzeń
w życiu człowieka. Zarówno po śmierci,
jak i po rozstaniu konieczne jest przeżycie żałoby, by móc odzyskać równowagę
i na nowo zacząć żyć. Odejście wieloletniego partnera całkowicie zmienia życie osoby, która zostaje. Musi ona nie tylko przeboleć stratę, pochylić się nad tym,
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co zostało jej odebrane, ale także na nowo
ułożyć swój świat. To, co do tej pory robione było wspólnie, decyzje, które podejmowane były razem, teraz zostają tylko dla
jednej osoby. Nie każdy jest w stanie natychmiast się w tym odnaleźć. Czasem
na przeżycie żałoby i poukładanie życia
na nowo potrzeba nawet dwóch lat.

POCZUCIE OSAMOTNIENIA
Trzeba pozwolić sobie na świadome przeżycie żałoby. Zduszone, wyparte, wróci w najmniej oczekiwanych okolicznościach lub odbije się na zdrowiu
fizycznym i stanie emocjonalnym. Dobrze nawet w okresie żałoby pozostać
w kontakcie z ludźmi – przyjaciółmi, dalszą rodziną, sąsiadami. Zamykanie się
w czterech ścianach może nasilić nastrój
depresyjny, odbierze energię. By uporać
się z bólem po stracie związku, potrzebni
są inni ludzie, którzy wysłuchają, przyjmą trudne emocje, zaproponują wspólne
spędzenie weekendu, zaproszą na spacer.
To z jednej strony niewiele, z drugiej niezbędne wsparcie po odejściu ukochanej
osoby. Jeśli nie ma wokół nas przyjaciół,
dobrze jest poszukać miejsca, gdzie ludzie
się spotykają, np. klub seniora, kluby dyskusyjne czy grupy wsparcia.

PUSTE GNIAZDO
Dzieci wreszcie się wyprowadzają.
I choć rodzice marzyli o tym dniu wiele razy, to jednak w chwili gdy patrzy się
na plecy oddalającego się dziecka, trzeba uprzątnąć jego pokój i zagospodarować wolny czas. W tej sytuacji mogą pojawić się silne, czasem trudne emocje.
Po pierwsze zostajemy twarzą w twarz
z partnerem i prawdą o tym związku.
Jeśli przez okres wychowywania dzieci
nie dbaliśmy o relację, może być trudno
odnaleźć się w opustoszałym domu. Nie
ma już czym zasłonić nadwątlonej więzi, trzeba wziąć za nią odpowiedzialność
i albo pracować nad związkiem, albo zastanowić się, czy nadal chcemy w nim
być. Drugą trudną sprawą, która pojawia
się w czasie wyprowadzki dorastających
dzieci, jest uświadomienie sobie upływu
czasu, zamknięcia pewnego rozdziału
życia rodziny, myśli o własnym przemijaniu, starości, a w dalszej perspektywie
śmierci. A te myśli mało kogo napawają
radością i spokojem.

JAK SOBIE RADZIĆ?
Dobrze jest wrócić z partnerem
do aktywności, która kiedyś obojgu sprawiała radość (wycieczki rowerowe, po-
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Wiele samotnych czy niezwiązanych
osób jest także wśród ludzi młodych.
Część z nich udaje się na emigrację, w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy, część
pracuje w korporacjach, w których bardzo liczy się dyspozycyjność. Nagle okazuje się, że życie tych ludzi wypełnia jedynie praca i sen, weekend spędzają na
regenerowaniu sił i zabawie. Żyjąc aktywnie, intensywnie pracując, spełniając się zawodowo, nie mają czasu i szans
na utworzenie trwałej więzi. Stworzenie głębokiej relacji wymaga bowiem czasu, energii i zaangażowania obu stron.
A nawet jeśli tak pracującym młodym ludziom uda się poznać kogoś ciekawego,
to potem nie mają czasu ani sił na budowanie związku. I to nie tylko związku partnerskiego, ale również silnej relacji przyjacielskiej. A przecież człowiek
potrzebuje kręgu przyjaciół, by wymieniać z nimi myśli i energię, mieć źródło
wsparcia i poczucie przynależności.

SAMOTNE WIECZORY
Przede wszystkim warto wychodzić do ludzi. Z pewnością nie spotka się nowych przyjaciół czy partnera
na własnej sofie. Warto wybierać miejsca, gdzie można spokojnie porozmawiać – głośne kluby zapewniają zabawę,
ale trudno w nich zamienić kilka sensownych zdań. Dobrze jest też inwestować czas w osobiste spotkania z ludźmi,
portale społecznościowe dają złudzenie kontaktu, a nawiązanie relacji wymaga spotkań twarzą w twarz, wspólnie
spędzanego czasu, rozmów. Jeśli dobrze
nam się z kimś rozmawia, wydaje nam
się ciekawą osobą, zaprośmy na kawę
czy do kina, zamiast wysyłać sobie
SMS-y czy pisać na Facebooku.

– średnia cena r ynkowa

Pożegnanie

TYLKO PRACA
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dróże, praca w ogrodzie) – dzięki temu
łatwiej przetrzemy szklaki do siebie nawzajem, poczujemy się dobrze w swoim towarzystwie. Warto też porozmawiać o tym, jak wyobrażacie sobie ten
czas bez dzieci, jak chcielibyście go spędzić, jakie są wasze oczekiwania wobec partnera. Można powspominać życie
z dziećmi i docenić efekt dobrze wykonanej pracy rodzica, podziękować partnerowi za wspólny wysiłek wychowywania.
Idealnie byłoby, gdyby udało się w wyprowadzce dzieci zauważyć też odzyskany czas dla siebie i pozwolić sobie na robienie tego, na co dotychczas nie było
miejsca, własne pasje i zainteresowania,
odnowienie więzi z przyjaciółmi, kontaktów z dawno niewidzianymi znajomymi.

Dla jednych święty spokój, dla innych utrapienie. 		
Czy można żyć szczęśliwie, będąc samotnym?

R E K L A M A

P O L E C A J Ą
R E K L A M A

P O L E C A J Ą

DZIECI

Kłócą się, domagają swoich
praw, za nic mają zdanie
rodziców, a ich ulubione
słowo to „nie”. Co się stało
z grzecznymi dzieciakami?
EDY TA ŻÓŁTOWSK A-GÓRSK A

R

odzice postrzegają bunt dziecka jako problem, coś, z czym
trzeba skutecznie walczyć,
zdusić w zarodku i raz na zawsze przekonać pociechę, że buntowanie się jej nie opłaci. Tylko co to w zasadzie jest bunt? Czy to te sytuacje, kiedy
dziecko nie zachowuje się tak, jak by mama i tata sobie życzyli? Przestaje być
potulne i posłuszne? Walczy o swoje?
Do worka z napisem „zbuntowane dziecko” dorośli wrzucają wszystko to, co im
się w dzieciakach nie podoba. A co jeśli ten bunt ma głębsze znacznie? Dzieci nie buntują się przeciwko rodzicom,
one robią to dla siebie. Może warto przyj-

BUNT

na pokładzie
rzeć się temu procesowi i potraktować
go z należytą uwagą?

SAMODZIELNY DWULATEK
Do tej pory potulne i grzeczne, teraz co chwila powtarza „nie”, „zostaw”,
„ja sam”. Dziecko po drugich urodzinach
uświadamia już sobie doskonale, że jest
odrębną od rodziców osobą, i chce korzystać z tej niezależności – samo myśleć,
czuć, działać. To ważny moment dla jego
rozwoju, który jest niezwykle niewygodny dla rodziców. Bo jak tu pozwolić, by samo zrobiło kanapkę czy założyło buty, gdy
czas pędzi bezlitośnie i samodzielność musi być okupiona spóźnieniem. Rodzicom

T A N I E L E K I 36

brak cierpliwości, bo oni zapinają guziki i myją dziecku ręce szybciej, niż gdyby
ono robiło to samodzielnie. Więc je wyręczają. Czego dowiaduje się dwulatek?
Że tylko mu się wydawało, że może sam.
Rodzice na tym etapie są wszechwiedzący
i wszechwładni i skoro dają do zrozumienia, że dziecko nie da sobie rady, to muszą
mieć rację. Malec widzi, że jego samodzielność i niezależność są rodzicom nie na rękę. To dla niego trudne doświadczenie.
Ma do wyboru – albo zrezygnować z właśnie odkrytej niezależności (wtedy staje
się ponownie „grzecznym” dzieckiem), albo walczyć o nią z całych sił (i rodzice mówią tu o buncie dwulatka).

Gdy bunt dwulatka minie, rodzicom
wydaje się, że do wieku lat nastu mają
spokój. I tu niespodzianka. Bo skończywszy cztery lata, dziecko pokazuje nowe
oblicze. Rodzice komentują to słowami:
„To całkiem inne dziecko”, „Jak ono się
zmieniło”. Czterolatki bywają nie do opanowania – głośne, nadruchliwe, czasem
nieznośne. Zdarza im się niszczyć przedmioty, kłamać, używać wulgaryzmów.
Czy coś złego dzieje się z dzieckiem? Nie.
Ono odkrywa jedynie, że ma „ciemną stronę”. Malec dowiaduje się, że bywa też zły,
smutny, rozgoryczony, zazdrosny. Poznaje słodki smak robienia czegoś, na co rodzice nie pozwolili. Jeśli dorośli zareagują
nadmiarowo na te nowinki, dziecko dowie
się, że mama i tata kochają je i akceptują tylko wtedy, kiedy jest np. rozsądne, ciche, opanowane. Uświadomi sobie, że miłość rodziców uzależniona jest od tego, czy
na nią zasłużyło. I zepchnie niepożądane cechy. A żeby zdrowo się rozwijać, potrzebuje dostępu zarówno do dobrych, jak
i złych stron samego siebie.
CO ROBIĆ:
● nie oceniaj dziecka, tylko jego zachowanie, zamiast przyklejać etykietkę „jesteś nieznośny”, powiedz: „nie podoba
mi się, gdy kopiesz w drzwi”
● określaj jasno swoje granice – czego
chcesz, czego nie, na co nie możesz się
zgodzić
● pozwól na przeżywanie wszystkich
emocji, jednocześnie ucząc dziecko, jak
je odreagowywać w akceptowany sposób.

POSZUKUJĄCY NASTOLATEK
Po kilku latach względnego spokoju
nadchodzi okres, którego obawia się większość rodziców – dziecko zaczyna dojrzewać i staje się nastolatkiem. I wydaje się,
że ta nazwa od razu ustawia go w opozycji do czcigodnych rodzicieli. Z nastolatkiem i dojrzewaniem dorosłym kojarzy
się bunt, szalejące hormony, bak dyscypliny. Zaczynają postrzegać swoje dziecko jako rozwydrzonego buntownika, którego należy ujarzmić dla jego dobra. A mają
w domu kogoś, kto przechodzi naprawdę
trudny okres w życiu i który jak nigdy dotąd potrzebuje mądrego, towarzyszącego
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CZUJNYM OKIEM
Niekiedy bunt to sygnał poważnych
problemów dziecka, z którymi
sobie nie radzi. Słaba pozycja
w grupie, problemy w nauce,
konflikty w domu – to wszystko
może zaowocować trudnymi
zachowaniami.

dzic. Musi być dla swego dziecka „sparing
partnerem”. Im silniejszy jest bunt dziecka, tym silniejszy emocjonalnie musi okazać się rodzic. Prezent, który może ofiarować dorastającemu dziecku, to akceptacja
i bliskość, sygnał „widzę, że się zmieniasz,
chcę cię poznać, bo jesteś dla mnie ważny,
traktuję cię z szacunkiem i oczekuję szacunku”. Aby móc dorosnąć, dzieci muszą
czuć, że rodzice dojrzeli, by stać się rodzicami nastolatka.
CO ROBIĆ:
● przestań pouczać, słuchaj uważnie,
postaraj się dobrze poznać swoje dziecko i jego świat
● zdejmij z siebie część odpowiedzialności i oddaj ją dziecku, pozwól, by ponosiło konsekwencje swoich działań, np.
nieodrobionych lekcji
● mów, na co się nie zgadzasz, gdzie leżą twoje granice, czego nie jesteś w stanie zaakceptować, ale pozwól na samodzielne podejmowanie decyzji.
Konsultacja: Lidia Karasiewicz,
psycholog

– średnia cena r ynkowa

NIEPOSKROMIONY CZTEROLATEK

rodzica. Nastolatek musi bowiem dowiedzieć się, kim jest. Wie już, że rodzic nie
jest wszechmogący i idealny. Świat dorosłych i jego reguły rozczarowują młodego człowieka. Rozumie, że nie chce być taki jak rodzice. Ale nie wie też, jaki chce
być. Musi uporać się z dojrzewającą seksualnością, odnaleźć swoją tożsamość, dowiedzieć się, jakim jest mężczyzną, jaką
kobietą i jak jest postrzegany przez płeć
przeciwną. W okresie nastoletnim dziecko staje się niezależną, wyjątkową osobą.
Zadaniem rodziców jest poznać ją i pomóc
jej przejść ten trudny etap. To oczywiste,
że nastoletnie dzieci nie zachowują się
jak 10-latki, nie są tak potulne i przymilne względem rodziców. Nastolatki buntują się, negują, testują, na ile mogą sobie pozwolić. I jak nigdy dotąd potrzebują
głębokiego kontaktu z rodzicem, prawdziwą osobą, a nie kimś, kto gra rolę rodzica.
Dzieciaki mają prawo się buntować, rodzice mają obowiązek okazywać im, gdzie jest
granica. Nastolatki, by dowiedzieć się, kim
są, muszą się od kogoś odbić, określić się
w stosunku do kogoś. I tym kimś jest ro-
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CO ROBIĆ:
● pokazywać dziecku, że jego samodzielność i nowe umiejętności cieszą rodziców
● dawać ograniczony wybór (zamiast
„Którą założysz bluzkę?” pytać „Czerwona czy zielona?”)
● trzymać się rytuałów, one wyciszają
targanego silnymi emocjami dwulatka.

R E K L A M A
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DZIECI
chłodzący kompres. Chłód znacząco
zmniejszy obrzęk.
● Obserwuj malucha. Wszelkie zmiany w zachowaniu, np. nienaturalne pobudzenie, senność, nierówne źrenice
i takie objawy jak, np. krew z nosa lub
uszu, zawroty głowy i wymioty mogą
świadczyć o tym, że uraz jest poważny
i wymaga natychmiastowej pomocy lekarza (niezwłocznie jedź do szpitala!).
● Do szpitala należy wybrać się także wtedy, gdy malec uderzył się bardzo
mocno, np. oberwał w głowę huśtawką
(skutkiem takiego wypadku może być
wstrząśnienie mózgu, krwawienie śródczaszkowe albo złamanie kości czaszki)
lub rana na głowie krwawi (skóra głowy jest mocno ukrwiona – rany zagoją
się szybciej po założeniu szwów).

tem, Rivanolem, Famozilem. Jeśli rana jest rozległa, zamiast przemywać
ją, spryskaj dokładnie środkiem dezynfekującym.
● Zatamuj krwawienie. Uciśnij ranę gazikiem lub czymś czystym (chusteczką). Jeśli krew przesączy się przez
opatrunek, nie zmieniaj go, po prostu
połóż na niego kolejną warstwę. Jeśli
trzeba, zabezpiecz ranę plastrem lub
bandażem. Mocno skaleczoną i krwawiącą rękę lub nogę ułóż tak, by była
powyżej serca.
● Nie zwlekaj z wizytą u lekarza, jeśli skaleczenie jest głębokie albo rozległe, rana była bardzo zabrudzona,
np. ziemią lub rdzą, tkwi w niej ja-

Wybierając się
z dzieckiem na wycieczkę,
należy pamiętać
o zabraniu apteczki.
Powinny w niej być m.in.:
plaster, opatrunek, woda
utleniona etc.

RATUNEK NA ZŁAMANIE

Pierwsza pomoc
ADAM CZECHOWSKI

Według danych Centrum Zdrowia Dziecka najróżniejszych obrażeń doznaje aż milion
dzieci rocznie! Ta ogromna liczba daje do myślenia, bo uświadamia, że wypadek może
się zdarzyć także naszym pociechom. Warto wiedzieć, co w takiej sytuacji robić.

D

zieci potrafią mieć nieprawdopodobne pomysły – mogą
włożyć sobie koralik do ucha,
dotknąć gorącej żarówki,
wsunąć paluszki w zawias lub wspiąć się
wysoko po rzecz, która przykuła uwagę.
Poza tym nie martwią się skutkami swoich szalonych zabaw. Dlatego tak łatwo
o wszelkiego rodzaju stłuczenia, zranienia, a nawet złamania. Wówczas dzięki
szybkiej reakcji, można zaoszczędzić maluchowi bólu i stresu.
Czasami wystarczy tylko pocałować maluszka np. w kolanko. Niekiedy
jednak uraz jest poważniejszy i rodzicielski buziak nie wystarczy. W takiej
sytuacji trzeba szybko działać.

TYLKO SPOKOJNIE
Gdy dziecko robi sobie krzywdę, trudno zachować zimną krew. Jest

to jednak konieczne – bez spełnienia
tego warunku nie będziesz w stanie
mu dobrze pomóc. Weź więc kilka głębokich wdechów i działaj:
● Przytul malca i postaraj się zorientować, co się właściwie wydarzyło.
● Nie bagatelizuj. Nie mów: „Nic wielkiego się nie stało”, bo przecież się stało (np. kolano jest rozbite). Z drugiej
strony jednak nie roztkliwiaj się nad
dzieckiem, mówiąc np. „Jaka straszna rana, ile krwi”, bo możesz je bardzo przestraszyć.
● Podejdź do sprawy rzeczowo. Powiedz, np. „Zobaczmy, jak się czuje kolanko. Pewnie trzeba będzie przykleić
plasterek”.
● Mów, co robisz, np. „Teraz opłuczę
ci nóżkę wodą”. Nawet jeśli maluch
jest za mały, by to zrozumieć, uspokoi
go twój głos i fakt, że wiesz, co robić.
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● Pozwól się wypłakać. Jeśli malec nie
może się uspokoić, przytul go i po prostu przy nim bądź.

JAK POZBYĆ SIĘ DRZAZGI?
Maleńki kawałek drewna może dać
się mocno we znaki maluszkowi.
CO ROBIĆ:
● Spróbuj wyjąć drzazgę igłą albo pęsetą.
● Przepłucz ranę wodą i zdezynfekuj
ją. Możesz to zrobić np. Octeniseptem.
● Jeśli nie możesz wyjąć drzazgi albo zranione miejsce boli lub jest mocno
zaczerwienione, idź do lekarza.

SPOSOBY NA GUZA
Upadek z roweru czy nawet
z krzesła może zakończyć się „śliwką”.
CO ROBIĆ:
● Przyłóż dziecku do guza coś zimnego, np. lód w woreczku lub gotowy

Złamanie można podejrzewać, gdy
po urazie kończyna puchnie, jest zniekształcona. Dziecko nie może nią poruszać, skarży się na silny ból.
CO ROBIĆ:
● Unieruchom kończynę wraz z dwoma sąsiadującymi stawami. Jeśli podejrzewasz, że dziecko złamało np.
przedramię, unieruchom rękę wraz
z łokciem i nadgarstkiem. „Szynę” możesz zrobić ze złożonej gazety, a nogę
można usztywnić zdrową nogą (owinąć
obie bandażem). Nigdy nie próbuj nastawiać ani prostować zniekształconej
kończyny!
● W wypadku złamania otwartego (jeśli widać kość), zabezpiecz ranę jałową
gazą i natychmiast wezwij pogotowie.
● Uwaga! Zawsze gdy podejrzewasz
złamanie, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska! Dopiero prześwietlenie pozwala ocenić, co się
dziecku stało (w grę oprócz złamania
wchodzi również zwichnięcie i skręcenie, które także wymagają fachowej
pomocy medycznej).

OPATRYWANIE SKALECZEŃ
Z niewielkim i płytkim skaleczeniem poradzisz sobie samodzielnie.
CO ROBIĆ:
● Przemyj ranę czystą wodą z mydłem. Dzięki temu usuniesz z niej
brud, ziemię itd.
● Zdezynfekuj. Zrób to np. Octenisep-

sami jednak sprawa jest znacznie
poważniejsza. Jeśli więc widzisz,
że dziecko nie radzi sobie z zadławieniem, działaj.
CO ROBIĆ:
● Niemowlę ułóż na swoich kolanach
na brzuchu, głową skierowaną w dół.
Starsze dziecko pochyl albo przełóż
w poprzek kolan. Zachęć do kaszlu.
● Klep po plecach, aż kaszel i krztuszenie się ustąpią.
● Gdy to nie pomoże, dziecko zacznie
mieć problemy z oddychaniem, uderz
pięć razy otwartą dłonią w miejsce
między łopatkami, drugą rękę podkładając z przodu pod klatkę piersiową
malucha.

kieś ciało obce (nie wolno usuwać
go samodzielnie, bo działa jak korek
i gdy je niefachowo wyjmiesz, może
dojść do groźnego krwotoku!), krwawienie nie ustępuje w ciągu kilkunastu
minut lub jeśli rana źle się goi (sączy
się, wokół niej pojawia się obrzęk, czerwone pręgi). Zrób to także wówczas,
gdy malec kiepsko się czuje, odczuwa
silny ból, ma gorączkę.

POMOC PRZY ZAKRZTUSZENIU
Zwykle wystarczy, że maluch
chwilę pokaszle i po problemie. CzaR E K L A M A

● Jeśli to nie pomoże, niemowlę odwróć na plecy (cały czas z głową lekko
w dół), a starsze dziecko postaw, stając
za jego plecami.
● Połóż zaciśniętą pięść między pępkiem a końcem mostka. Drugą ręką
złap za pięść i pięć razy silnie uciśnij
nadbrzusze do środka i w górę ciała dziecka. Gdy maluch traci przytomność, rozpocznij reanimację.
● Uwaga! Jeśli dziecko traci przytomność, wezwij pogotowie.
Konsultacja: Anna Ewa Wieczorek,
pediatra, EvaClinic

PODRÓŻE

MAZURSKA
PRZYGODA

PIOTR R ADECKI

Niegdyś Mazury były obok Bałtyku i gór trzecim najpopularniejszym miejscem
spędzania wakacji. Jednak kiedy pojawiła się okazja, Polacy zachwycili się
żeglowaniem po Morzu Śródziemnym, przede wszystkim w Chorwacji i Grecji.

T

rudno się zresztą temu dziwić
– zdecydowanie większy akwen,
ciepła woda, gwarantowana pogoda, więc i komfort pływania
lepszy, a ceny, choć wyższe, są do zaakceptowania. Jednak takie pływanie jest przewidywalne i… po pewnym czasie staje się
nudne. Tymczasem Mazury zaczęły poprawiać infrastrukturę turystyczną, pojawiły się nowe jachty oferujące wyższy komfort pływania oraz mariny z prawdziwego
zdarzenia. I ze swoją nieprzewidywalną pogodą, ale też dziką przyrodą, zabytkami,
niepowtarzalnym klimatem i urokiem mazurskie jeziora znów zaczęły kusić żeglarzy.

NA DOBRY POCZĄTEK
Jednak co zrobić, jeśli chcemy żeglować po Mazurach, ale ani my, ani nasi
znajomi, z którymi planujemy wodniacki urlop, nie mają żadnych uprawnień?
To zależy. Jachtem do 7,5 m długości
można pływać bez żadanych papierów.
Po prostu: przychodzimy, podpisujemy
umowę czarteru, płacimy i odpływamy.
Oczywiście jeśli umiemy to zrobić. Jeśli nie, lepiej nie uczyć się „na żywca”,
bo może to zakończyć się niewesoło. Warto wcześniej zapisać się na kurs żeglarski albo najpierw zafundować sobie rejs,
na którym poznamy podstawy żeglowania, praktycznie opanujemy obsługę i sterowanie jachtem. I tu bezcenny okazuje
się „wujek Google”, którego możemy zapytać np. o „rejsy żeglarskie – Mazury”

lub temu podobne. Pojawią się liczne propozycje przeznaczone zarówno dla dzieci
i młodzieży, jak i dla dorosłych. Zazwyczaj takie rejsy trwają tydzień i pozwalają przynajmniej w stopniu podstawowym poznać życie na jachcie, zasady
zachowania na wodzie, obsługę żagli, sterowanie oraz etykietę żeglarską (jest taka i warto ją stosować). Ich koszt oscyluje w okolicach 1000-1200 zł od osoby.
Często rejsy są również połączone z zajęciami teoretycznymi i zakończone egzaminem na stopień żeglarza, który pozwala na pływanie bez ograniczeń jachtami
po wodach śródlądowych. Ale nawet jeśli takiego egzaminu nie zdamy, tragedii nie ma – przypominam, że jednostkę
do 7,5 m długości możemy wyczarterować bez uprawnień.

JACHT NA KAŻDĄ KIESZEŃ
Czas na wybór jachtu. Nic prostszego:
wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło
„wypożyczenie jachtu Mazury” lub „czarter jachtu Mazury”, a pojawią się setki propozycji. Wybór jest ogromny i właściwie na
każdą kieszeń. Oferty wynajmu zaczynają
się nawet poniżej 100 zł za dobę za 6-osobowy jacht. W przypadku jachtów żaglowych
na Mazurach rzadko kiedy stawka przekracza kwotę 1000 zł za dobę. Oczywiście, każdy poziom cenowy ma swoje plusy i minusy.
W przypadku najtańszych jachtów trzeba dobrze pomyszkować w sieci i liczyć się
z tym, że jednostka będzie niezbyt nowo-
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czesna, z gorszym wyposażeniem (np. brak
toalety i instalacji elektrycznej). Z kolei niewątpliwym plusem jest fakt, że cena takiej
„nawodnej kwatery wakacyjnej” może się
zamknąć nawet w kwocie poniżej 1000 zł za
tydzień. Dużo? Dla rodziny 2+2 (a tym bardziej 2+3) nawet w kwaterach prywatnych
na Mazurach trudno będzie znaleźć podobną ofertę, za to możliwość swobodnego żeglowania, poznawania regionu Wielkich Jezior Mazurskich z wody oraz zapewnienia
dzieciom i sobie możliwości przeżycia wyjątkowych wakacji – bezcenne.
Wraz z poziomem cenowym czarteru
wzrasta nowoczesność łodzi i standard
wykonania oraz dostępne wyposażenie.
Już przy ofertach 200 zł za dobę można
przebierać, o wyższych cenach nie wspominając. 6-8-osobowy nowoczesny jacht,
porządnie wyposażony (toaleta, elektryka, może nawet lodówka) i w dobrym stanie to koszt ok. 350 zł za dobę. Jeśli dogadacie się ze znajomymi, to tygodniowy
wspólny rejs na pewno nie nadwyręży
waszego budżetu.
Na drugim końcu tabeli są propozycje oscylujące w okolicach 1000 zł za dobę.
Tu w wyposażeniu oprócz lodówki, kuchenki mikrofalowej, wewnętrznego i zewnętrznego prysznica z zimną i ciepłą wodą,
radia, wysuwanego TV LCD z DVD, ogrzewania postojowego, gdyby nam się zrobiło
zimno, czy steru strumieniowego dostaniemy ekstra indywidualnie wykończone koło
sterowe obszyte skórą, teak na siedzeniach

w kokpicie, oświetlenie kokpitowe LED,
ekskluzywną pościel i wiele innych udogodnień. – To nie dla mnie, nie stać mnie
– westchnie większość czytelników, jednak proponuję najpierw przeprowadzić kilka prostych działań matematycznych. Taki jacht zabiera do 10 osób i tyle samo może
na nim spać (sześć w trzech dwuosobowych
kabinach, cztery w kambuzie), więc cena
na jedną osobę w żaden sposób nie szokuje. Inna sprawa, że nawet na 10-metrowej
jednostce 10 osób to już tłok, więc załóżmy,
że pływa na nim sześć osób (np. trzy znajome pary) – w końcu jak luksus, to luksus.
I nadal cena nie wydaje się szokująco duża.
Może jednak warto się zastanowić?

SZLAKI WODNE
Równocześnie z wyborem jachtu pojawia się kwestia miejsca czarteru. Niestety, większość firm przyjmuje,
że odbieramy i zdajemy jacht w tym samym porcie. Wariant „odbieramy w porcie A, zdajemy w porcie B” jeśli w ogóle
jest możliwy, wymaga dodatkowej opłaty. Dlatego warto się wcześniej pochylić
nad mapą i zastanowić, jakim szlakiem
chcemy popłynąć i gdzie cumować. Wielkie Jeziora Mazurskie (WJM) rozciągają się od Węgorzewa na północy po Pisz
i Ruciane-Nida na południu. Oprócz tych
trzech miast, do najważniejszych ośrodków zaliczają się też Giżycko, Mikołajki
i Ryn. Oczywiście oprócz nich na szlaku
WJM znajduje się również wiele innych
miejsc – m.in.: zatok, śluz, kanałów, stanic i portów – do których warto popłynąć, zacumować lub nawet spędzić więcej czasu. Obszar WJM dzieli się na dwie
części: północną, obejmującą jeziora
Mamry, Święcajty, Kirsajty, Dargin, Łabap, Dobskie, Kisajno, Niegocin, Boczne,
Jagodne, Szymoneckie, oraz południową z jeziorami Ryńskim, Tałty, Mikołajskim, Bełdan, Nidzkim, Śniardwy, Seksty i Roś. Obie części połączone są siecią
kanałów zbudowanych jeszcze w połowie XIX w. Niegdyś miały duże znaczenie gospodarcze, dziś przede wszystkim
są atrakcją turystyczną i dobrodziejstwem dla wszystkich wodniaków pragnących poznać Mazury.
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PISZ

Miasto położone na skraju Puszczy Piskiej w południowo-wschodniej części Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich, nad jeziorem Roś i rzeką Pisą. Warto zacumować
tu choćby na godzinę, aby zobaczyć neogotycki ratusz, kościół pw. św. Jana Chrzciciela
i malowniczy widok zabudowań nad brzegiem rzeki.

Oczywiście, idealnym pomysłem wydaje się przepłynięcie szlaku WJM z północy na południe (lub odwrotnie), odwiedzając większość wymienionych miast
i jezior. W siedem dni jest to absolutnie
możliwe i to bez zbytniego pośpiechu (jeśli oczywiście pogoda pozwoli), a na przeszkodzie stoi tylko fakt, że jacht trzeba oddać w tym samym porcie, z którego
wypłynęliśmy. Dlatego nawet zakładając swobodną włóczęgę, gdzie wiatr poniesie, warto przygotować sobie choćby
ramową trasę zależną od naszych umiejętności i pogody. Bo inaczej przecież planuje się niespieszne dryfowanie relaksacyjno-opalające z niedoświadczoną załogą,
a inaczej, gdy umiejętności żeglarskie
są wyższe i właśnie żeglowanie stanowi
podstawę wycieczki. W pierwszym wypadku wypływając na 7-dniowy rejs z Węgorzewa, można założyć, że poruszamy
się wyłącznie po północej części, planując noclegi np. w Mamerkach, Sztynorcie,
Giżycku (dwa), Rydzewie, Harszu i Ogonkach. W drugim – nawet przy niezbyt silnych, ale sprzyjających wiatrach jesteśmy
w stanie przepłynąć kanały, odwiedzić
Mikołajki i wyskoczyć na Śniardwy, a kto
wie, może nawet dotrzeć do Rynu. I tu pojawia się kwestia kolejna – gdzie warto
pływać i co zobaczyć na Mazurach

PRZYRODA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Wybór punktów podróży zależy od indywidualnych preferencji. Tak naprawdę każdy układa listę sam. Jedno jest pewne: WJM to nie jest przygoda na raz, ani
nawet na dwa razy. Warto tu wracać częściej, w różnych porach roku, by zobaczyć,
jak się zmieniają. Można tu znaleźć niezwykłe miejsca przyrodnicze, jak choćby
Wyspę Kormoranów na Jeziorze Dobskim
(miejsce gniazdowania kormoranów) czy
będące rezerwatem przyrody jezioro Łuknajno (na stałe występuje tu ok. 100 gatunków ptaków, drugie tyle to ptactwo
przelotne). Niezwykłe i zachwycające są
również Śniardwy, największe jezioro
słodkowodne w Polsce, które może zrobić
wrażenie swoją wielkością. Jednak fakt,
że jest płytkie (średnia głębokość to tylko ok. 4 m), w połączeniu z wiejącymi tam
silnymi wiatrami powoduje, że na wodzie
łatwo powstają fale, a te mogą być niebezpieczne dla początkujących wodniaków.
Z kolei na wschodnim brzegu jeziora Bełdan można spotkać półdzikie stada tarpanów, które chętnie buszują po obozowiskach turystów, licząc na smakołyki.
Natomiast długie na 23 km Jezioro Nidzkie, objęte w dużej części zakazem używania silników spalinowych, zachwyca
dziką przyrodą. Szczególnie w swym połu-
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dniowym końcu, którego brzegi pokrywa
Puszcza Piska. To nad jego brzegami stoi
leśniczówka Pranie, gdzie ostatnie lata życia spędził K.I. Gałczyński. Dziś mieści
się tu muzeum poety, a w sezonie letnim
odbywają się liczne koncerty muzyczne
i wieczory poezji. I tu pojawia się kwestia
kolejna – gdzie warto pływać i co zobaczyć
na Mazurach?

NATURA

Szum drzew i szuwarów,
delikatnie falująca tafla
wody i śpiewy ptaków prz
yjemnie uspokajają.

ODROBINA HISTORII
Skoro już zacząłem pisać o zabytkach
architektonicznych, pożeglujmy z Rucianego-Nidy w kierunku północnym. Aby
z Jeziora Nidzkiego przedostać się na jezioro Bełdan, trzeba przepłynąć przez śluzę Guzianka – jedną z dwóch na szlaku
WJM (druga, śluza Karwik, znajduje się
na południowym krańcu jezior Śniardwy
u wejścia do Kanału Jeglińskiego łączącego go z jeziorem Roś). To niezwykły zabytek techniki (śluzę oddano do użytku pod
koniec lat 70. XIX w.), któremu warto się
przyjrzeć. Także samo śluzowanie jest ciekawym doświadczeniem: skromne wydawałoby się dwa metry różnicy poziomów,
robią wrażenie, gdy jest się wewnątrz śluzy. Warto wiedzieć, że wszystkie statki pasażerskie pływające po WJM zostały zbudowane tak, aby mogły przepłynąć przez
tę śluzę. Wśród innych zabytków techniki warto zwrócić uwagę na most obrotowy
w Giżycku. To jeden z nielicznych mostów
w Polsce, którego przęsło obraca się o 90°,
umożliwiając przepływ statków, barek
i jachtów przez kanał. Dzięki odpowied-

nim przekładniom ten ważący 100 ton
most jest obsługiwany ręcznie przez jedną osobę! Jednorazowa akcja otwarcia/zamknięcia przejazdu trwa ok. 5 minut i stanowi wielką atrakcję turystyczną.
Żeglując po Mazurach, nie należy zapominać o bogatej i niekiedy burzliwej
historii tych terenów. Po pierwotnych
mieszkańcach, plemionach Galindów,
Sudinów i Bartów oraz następujących
po nich Jaćwingach, pozostało niewiele –
głównie ledwo widoczne kurhany (m.in.
na Czarcim Ostrowie na Śniardwach) i pojedyncze ozdoby (w muzeach). Za to Krzy-

WIDOKI
FASCYNUJĄCEie wpis
ały się
Miasta i wsie mazurskie naturaln
Region ten warto
w krajobraz jezior, rzek i kanałów.
y, ale także z balonu,
zobaczyć nie tylko z poziomu wod
samolotu lub motolotni.
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żacy, którzy podbili te tereny na przełomie XIII i XIV w., zbudowali m.in. trzy
zamki – w Rynie, Węgorzewie i Giżycku.
Niewątpliwie najbardziej imponujący jest
ten pierwszy, dziś przekształcony w luksusowy hotel. Podobny los stał się też udziałem zamku giżyckiego. Najgorzej trafił zamek w Węgorzewie, sprzedany w 2000 r.
Od tego czasu wciąż przebudowywany
i niedostępny dla turystów, przypomina mało ciekawą wydmuszkę posadzoną
w centrum miasta.
Skoro mowa o budowlach obronnych,
nie można pominąć XIX-wiecznej giżyckiej Twierdzy Boyen mającej bronić przesmyku między jeziorami Niegocin i Kisajno. Dziś jest tu muzeum, schronisko
młodzieżowe i amfiteatr, gdzie odbywa się
m.in. festiwal szantowy. Jednak najbardziej imponujący jest kompleks bunkrów
w Mamerkach przy ujściu Kanału Mazurskiego do jeziora Mamry. Zbudowany w latach 1940-1944, mieścił kwaterę główną Niemieckich Sił Lądowych (OKH). Dziś
jest tu działające w okresie letnim muzeum. Ten siłą rzeczy krótki przegląd mazurskich atrakcji zakończę w Sztynorcie,
niezwykłym kompleksie pałacowo-parkowym, który dziś jest przede wszystkim
jedną z najpopularniejszych marin na Mazurach. Piękny niegdyś pałac jest w ruinie, ale zabudowania gospodarcze są wykorzystywane i powoli odbudowywane,
a port w sezonie tętni życiem. Cały teren
ma w sobie wielki urok, choć tłumy gości
nie zawsze pozwalają w spokoju cieszyć się
nastrojem tego miejsca.
Jest jeszcze wiele wspaniałych atrakcji
do odkrycia na szlaku WJM. I każdy może
to zrobić sam. Ahoj!

PRZEPISY KULINARNE
Kiełbasa w piwie
SKŁADNIKI: (dla 2 osób)

2 kawałki dowolnej kiełbasy,
250 ml jasnego piwa, 1 duża
cebula, 1 kromka chleba razowego,
pół cytryny, sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE:

Do małego garnka wlać piwo i podgrzać. Gdy zacznie wrzeć, zanurzyć
w nim kiełbasę, przykryć i gotować
przez ok. 15 minut. W tym czasie
poszatkować cebulę w piórka.
Kiełbasę wyjąć z garnka, a do piwa
wrzucić cebulę i gotować przez
2 minuty. Garnek zdjąć z palnika,
dodać przyprawy i trochę soku z cytryny. Cebulę przecedzić, zlewając
resztkę piwa do miseczki. Zanurzyć
w niej kromkę chleba i dokładnie
rozgnieść widelcem, aby powstał
sos o jednolitej konsystencji.
Gorącą kiełbasę okrasić cebulą
i polać sosem. Danie podawać
z ziemniakami.

Żeglarskie wojaże pobudzają apetyt. Dlatego na Mazurach, gdzie przyroda dostarcza smacznych,
naturalnych składników, obowiązkowo trzeba spróbować wyśmienitych potraw regionalnych.

SMAKI ZNAD JEZIORA
Zapiekany szczupak
SKŁADNIKI: (dla 4 osób)

1 średni szczupak, 100 g borowików lub podgrzybków, 0,5 kg świeżej białej kapusty, 3 plastry wędzonego boczku, 1 jabłko, 2 cebule, 2 łyżki startego
żółtego sera, łyżka koncentratu pomidorowego,
mąka, olej, szczypior, sól i pieprz

PRZYGOTOWANIE:

Szczupaka dokładnie wypłukać, a następnie odciąć
łeb, płetwy i ogon. Rybę pokroić w dzwonki, natrzeć
solą i wstawić do lodówki. W tym czasie plastry
boczku pokroić w cienkie paski i usmażyć na patelni
wraz z cebulą. Na koniec smażenia dodać jeszcze
pokrojone na kawałki grzyby. Odstawić patelnię
na bok. Świeżą kapustę drobno poszatkować, włożyć
do garnka, przykryć plastrami jabłek, na wierzch
położyć jeszcze zawartość patelni, wlać odrobinę
wody, dodać przyprawy, koncentrat pomidorowy i dusić razem, aż kapusta zmięknie. Można co jakiś czas
mieszać, aby nie przywarło. Rozgrzać olej na patelni,
dzwonki szczupaka obtoczyć w mące i usmażyć.
Przełożyć rybę do naczynia, przykryć zawartością
garnka i posypać serem żółtym. Piec przez 20 minut
w temp. 190°C. Przed podaniem ozdobić drobno
posiekanym szczypiorkiem.
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PRZEPISY KULINARNE

Schab po mazursku

wytrawnego wina czerwonego, masło,
sól, cukier, goździki

SKŁADNIKI: (dla 6 osób)

PRZYGOTOWANIE:

1 kg schabu (bez kości), 2 marchewki,
1 korzeń pietruszki, ćwiartka selera, pół
pora, 2 łyżki mąki, 3 łyżki bułki tartej,
5 łyżek powideł śliwkowych, 1/3 szklanki

Schab dokładnie opłukać. Rozgrzać patelnię
z oliwą i z każdej strony lekko obsmażyć
mięso. Wlać do garnka litr wody, dodać
pokrojoną na mniejsze kawałki włoszczyznę

i włożyć schab. Całość gotować, aż mięso
lekko zmięknie. Wówczas wyjąć je z wywaru, obtoczyć w tartej bułce i znów umieścić
w garnku. Dodać płynne masło, powidła,
sól, pieprz, 2 łyżeczki cukru i goździki. Całość dusić, a gdy schab zmięknie, wlać wino,
zagęścić mąką i zagotować. Serwowane
na talerzu plastry obficie polać sosem.

Okoń
z jabłkami
SKŁADNIKI:

0,5 kg filetów z okonia, 2 łyżki
mąki, 4 łyżki masła, 2 kwaśne
jabłka, 2 cebule, sól, pieprz,
tymianek, majeranek, natka
pietruszki, cytryna

PRZYGOTOWANIE:

Filety dokładnie umyć pod
bieżącą wodą, osuszyć, skropić
sokiem z cytryny, obtoczyć
w przyprawach i mące. Tak
przygotowany filet usmażyć
na klarowanym maśle.
Na osobnej patelni zeszklić cebulę, a następnie dodać do niej
plastry jabłek przyprawione
majerankiem. Na jabłka położyć filety i dusić razem przez
kilka minut. Podawać obsypane
natką pietruszki z grillowanymi
warzywami i ziemniakami.

W A RT O P R Z E C Z Y TA Ć
POLECA JUSTYNA PYRA

WIELKI MÁRQUEZ
17 kwietnia zmarł najsłynniejszy kolumbijski pisarz,
laureat Nagrody Nobla – Gabriel García Márquez.

G

dy pada to nazwisko, niemal każdy przypomina sobie
dwa tytuły: „Sto lat samotności” i „Miłość w czasach zarazy”.
Sam Márquez miał jednak na koncie
znacznie więcej osiągnięć. Był dziennikarzem, reporterem, wydał prawie dwadzieścia powieści i tomów
opowiadań. Uważano go za prozaika, któremu jako pierwszemu uda-

ło się opisać Amerykę Łacińską i zamieszkujących ją ludzi. Co ciekawe,
Márquez ironicznie komentował tego typu opinie. O sobie mówił, że jest
opowiadaczem, który najbardziej lubi etap wymyślania historii, anegdoty i kontakt z publicznością, a pisanie
to dla niego prawdziwa męka. Jakie
dzieła kolumbijskiego noblisty warto
przeczytać i zapamiętać?

GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ
WYDAWNICTWO MUZA

KRONIKA ZAPOWIEDZIANEJ ŚMIERCI
Kiedy czytamy tę powieść, od początku wiemy, kto zostanie zabity. Wiedzą
o tym również mordercy (bracia Vicario), ofiara (Santiago Nasaro) i mieszkańcy
miasteczka. Najważniejsze pytanie brzmi: dlaczego nikt nie próbował zapobiec
zapowiedzianej śmierci? Kolejne dzieło Márqueza, które ukazuje zarówno jego
talent pisarski, jak i zdolności reporterskie.

RZECZ
O MYCH
Tytuł
SMUTNYCH
DZIWKACH
Ostatnia książka kolumbijskiego noblisty może wydawać się
kontrowersyjna czy wręcz szokująca. Nic bardziej mylnego.
Opowieść 90-letniego narratora o pragnieniu spędzenia
ostatniej nocy z dziewicą to tak
naprawdę historia miłosna
– i to o pierwszej prawdziwej
miłości w jego życiu.

JESIEŃ PATRIARCHY GENERAŁ
Powieść eksperymentalna, nie- W LABIRYNCIE

OPOWIEŚĆ
ROZBITKA

co surrealistyczna, pozbawiona
chronologii i łącząca różne techniki narracyjne, wymaga od czytelnika uwagi i skupienia. Warto jednak poświęcić swój czas.
Ci, którzy od początku do końca
przeczytali historię anonimowego dyktatora i jego nieograniczonej władzy, uważają ją za
jedno z najwybitniejszych i najważniejszych dzieł pisarza.

Pełny tytuł brzmi: „Opowieść
rozbitka, który 10 dni dryfował
na tratwie bez jedzenia i picia,
był ogłoszony bohaterem narodowym, całowany przez królowe piękności, obsypany złotem
przez agencje reklamowe, a potem znienawidzony przez władze i zapomniany na zawsze”.
Co jeszcze dodać? Bohater nazywa się Luis Alejandro Velasco.

Kiedy poznajemy Simóna Bolívara – tytułowego bohatera –
znajduje się on u schyłku swojego życia, przegrany, chory
i opuszczony. To obraz kontrastujący z postacią wielkiego generała przedstawioną w licznych retrospekcjach. Márquez
stworzył opowieść o polityce,
władzy, smutku, ludzkiej samotności i umieraniu.

R E K L A M A

JOLKA
Zapraszamy do zabawy z popularną krzyżówką typu Jolka. Pod diagramem podane
są określenia. Trudność polega na tym, że trzeba odgadnąć położenie wpisywanych
haseł. Wytęż umysł i baw się dobrze!

JOLKA

W diagramie ujawniono wszystkie litery R. Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.
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• dawny komputer do gier • zbyt wielka ilość, nadwyżka • błona okrywająca trzewia • front budynku
wyróżniający się bogatszą dekoracją • … Przymierza - skrzynia z dekalogiem • platforma służąca do
przewozu samochodów • chrzęstna tarczka w stawie kolanowym • tężyzna fizyczna, siła • okresowa praca
zarobkowa za granicą • największy gruczoł kręgowców, wydziela żółć • ciasto biszkoptowe naszpikowane
bakaliami • hodowca potrafi ją odróżnić • jeden z zębów ssaków umieszczony między kłami • preslejowski
zarost • kość tworząca wspólnie z kością piszczelową szkielet goleni • przejściowe ustąpienie objawów
chorobowych • element murów obronnych • niedochowanie wierności • choroba występująca masowo,
obejmująca duży teren • nędzne miejsce do spania, legowisko • gruczoł wytwarzający insulinę • król tańca
towarzyskiego • brak sił fizycznych, słabość, bezwład • nagłe zbliżenie się do kogoś • sosna lub jabłoń
• barkowy lub kolanowy • … Mauer-Różańska • mięśniowa lub tłuszczowa • pływa po weneckich kanałach
• szpeci cerę młodzieńca • mała francuska restauracja • elegancka kreacja wieczorowa • wiekowa część
miasta • grupa ośmiu muzyków • cierpi na częste napady duszności • osoba bez reszty pochłonięta pasją
• łączy rękę z tułowiem • kaustyczna lub oczyszczona • francuski taniec kabaretowy • oddanie podanej
futbolówki
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