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ANNA KACZANOWSKA
specjalista dietetyk

Od kilku dni mo¿emy cieszyæ
siê jedn¹ z najpiêkniejszych pór
roku - nareszcie mamy lato.
S³upek rtêci pokazuje coraz
wy¿sz¹ temperaturê, niebo jest
niemal bez chmurne, a my ju¿
planujemywyjazdynad jezioro,

nad morze czy w góry. Jeszcze
inni wybior¹ podró¿ do egzo-
tycznych krajów. Wszyscy jed-
nak pragniemy s³onecznej po-
gody i beztroskiego wylegiwa-
nia siê na s³oñcu!

Co zrobiæ, aby urlop by³ na-
prawdê beztroski i poparzenia
s³oneczne nie popsu³y nam hu-
moru? Tak naprawdê, przygo-
towanie skóry do spotkania ze
s³oñcem powinniśmy rozpo-
cz¹æ minimum miesi¹c
przed planowanym wyjazdem.

Bardzo wa¿ne s¹ odpowied-
nie kosmetyki stosowane na
skórê ka¿dorazowo przed po³o-
¿eniem siê na le¿ak czy wyj-
ściem na górski szlak, lecz nie
mniej wa¿nym elementem
bezpiecznego opalania siê jest
dieta.

Wiosna i lato oferuje nam
bogactwo warzyw i owoców-
jedzmy je codziennie - w posta-
ci surówek, sa³atek, koktajli, czy
świe¿o wyciskanych soków.

Kiedy zjemy porcjê owoców
czy warzyw, dostarczymy so-
bie bombê przeciwutleniaczy,
które neutralizuj¹ wolne rod-
niki, chroni¹ przed szkodliwy-
mi czynnikami środowiska,
wzmacniaj¹c uk³ad odpornoś-
ciowy.

Jedn¹ z g³ównych ról w walce
o nasze zdrowie odgrywaj¹ wi-
taminy i minera³y. Witamina C
jest bardzo silnym antyutlenia-
czem, ale jednocześnie dba
o wygl¹d skóry - chroni
przed przebarwieniami, które
czêsto pojawiaj¹ siê po d³ugich
k¹pielach s³onecznych. Gdzie

jej szukaæ - najlepiej w swoim
ogródku lub na targu. Dosko-
na³ym źród³em witaminy C s¹:
porzeczki( g³ownie czarne),
kiwi, aronia, kalafior, kapusta,
brukselka ,papryka, owoce cy-
trusowe.

Promieniowanie s³oneczne
powoduje przesuszanie skóry,
dlatego wa¿ne jest, aby ka¿de-
go dnia dostarczyæ odpowied-
nie ilości witamin A i E, które
zregeneruj¹ i nawil¿¹ naskó-
rek, a tak¿e pomog¹ utrzymaæ
opaleniznê na d³u¿ej. Te cen-
ne, naturalne „kosmetyki”
znajdziesz w maśle, jajkach,
rybach, oliwie, orzechach,
awokado, natce pietruszki,
broku³ach. Aby nieco przy-
spieszyæ zdobycie upragnionej
opalenizny, wprowadź do die-

ty produkty dostarczaj¹ce
beta-karoten. Ten niezwyk³y
barwnik odnajdziesz w szklan-
ce soku z marchwi, sa³atce
z pomidorów, porcji fasolki
szparagowej czy szpinaku.

Jedz¹c brzoskwinie, morele
czy nektarynki szybko zauwa-
¿ymy, ¿e nasza skóra nabiera
z³ocisty koloryt. Pamiêtamy
o odpowiednim nawodnieniu,
min. 2 litry dziennie. Najlepiej
gasi pragnienie i uzupe³nia
utracone wraz z potem elek-
trolity zwyk³a woda np.: z do-
datkiem cytryny. W idealnej
diecie przeciw s³onecznej nie-
mal codziennie na talerzu po-
jawia siê rybka - źród³o kwa-
sów omega-3, dziêki którym
w³osy, paznokcie, skóra nie
bêd¹ przesuszone i matowe.
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MAREK WAWRZEÑCZYK
dr nauk medycznych,
pediatra i endokrynolog

?Nasza córeczka ma ju¿

rok i trzy miesi¹ce.

Obserwujê u niej skacz¹c¹

gor¹czkê. Kszta³tuje siê

ona w granicach 36,2

stopni C do 37,3 stopni C.

Rano zwykle jest ni¿sza,

a wieczorem i późnym

popo³udniem najwy¿sza.

I nie ma innych objawów.

Bawi siê, śmieje. Czy taka

skacz¹ca gor¹czka jest

objawem choroby? Jakiej?

Nie wiem czy tak by³o

wcześniej, bo sprawdzam

jej temperaturê od kilku

tygodni, od czasu

przeziêbienia. To by³a

pierwsza w jej ¿yciu

choroba. Lekarz

z przychodni powiedzia³,

¿e wyzdrowia³a, ale teraz

ta skacz¹ca temperatura

mnie martwi.

n Objawem choroby mo¿e
byæ temperatura cia³a powy-
¿ej 37,8 stopni C. Wahania
ciep³oty cia³a to normalne
zjawisko. Szczególnie w przy-
padku dzieci, które s¹ ruchli-
we, te ró¿nice mog¹ byæ du¿e.
Podwy¿szenie temperatury
mo¿e byæ te¿ wynikiem np.
du¿ych emocji (zarówno do-
brych jak i z³ych). Do 38 stop-
ni C najlepiej nie zbijaæ tem-

peratury. Taka podwy¿szona
ciep³ota jest potrzebna np.
w walce z infekcj¹ wirusow¹.
W przypadku pani córeczki
nie widzê powodów do nie-
pokoju.

?Jestem mam¹

sześciolatka, który

od ponad roku bardzo

czêsto choruje i to g³ównie

na choroby uk³adu

oddechowego. Chodziliśmy

z nim do wielu specjalistów

i wreszcie jeden laryngolog

wskaza³ nam w³aściw¹

drogê i wys³a³

do alergologa. Byliśmy

u niego i bardzo szybko

okaza³o siê, ¿e synek jest

uczulony w du¿ym stopniu

na py³ki roślin.

(...)Wreszcie postawiono

w³aściw¹ diagnozê,

a alergolog nas pocieszy³,

¿e alergie (które s¹

powszechne) staj¹ siê

coraz mniej uci¹¿liwe dla

pacjentów, bo lekarstwa s¹

coraz lepsze. Kubuś

po lekarstwach

rzeczywiście poczu³ siê

lepiej, ale alergolog

niedawno zacz¹³

obserwowaæ synka

w kierunku astmy. Bardzo

siê zmartwiliśmy tym

podejrzeniem, tym

bardziej, ¿e Kubuś coraz

czêściej ma duszności

tak¿e wtedy, gdy siê

zdenerwuje. Czy

duszności mo¿e

powodowaæ astma czy

nerwy? (...)

n W sytuacji zdenerwowa-
nia duszności mog¹ siê poja-
wiæ tak¿e u osoby, która nie

choruje na astmê. Radzê po-
wiedzieæ o tym lekarzowi
opiekuj¹cemu siê synkiem, bo
dobrze by by³o sprawdziæ czy
u dziecka nie wystêpuj¹ np.
zaburzenia uk³adu kr¹¿enia.
Kubuś powinien pozostaæ te¿
pod opiek¹ alergologa.

Porady s¹ bezp³atne. Pyta-
nia do doktora Wawrzeñczyka
- dotycz¹ce wy³¹cznie stanu
zdrowia dzieci - mo¿na kiero-
waæ pod adresem: „Gazeta Po-
morska”, ul. Zamoyskiego 2,
85-063 Bydgoszcz, z dopi-
skiem: „Lekarz radzi”. Mo¿na
je tak¿e przekazaæ dziennika-
rzowi dzwoni¹c w najbli¿szy
poniedzia³ek, w godz. 9-10
(tel. 52 326 31 32) lub przesy-
³aj¹c pytania poczt¹ elektro-
niczn¹: lucyna.talaska@po-
morska.pl
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Zbigniew Miotk
z Kamienia
Krajeñskiego z³owi³
amura bia³ego o wadze
20,64 kg i d³ugości 111
centymetrów.

Naszego czytelnika z Kamie-
nia Krajeñskiego przedstawiaæ
w zasadzie nie trzeba. W kon-
kursie na rybê sezonu wzi¹³ bo-
wiem udzia³ ju¿ w 2001 roku
prezentuj¹c 19-kilogramowego
amura z³owionego w jeziorze
Brzuchowo. Cztery lata później
w tym samym jeziorze pan
Zbigniew z³owi³ amura o 40 dag
wiêkszego, zg³osi³ udzia³ w kon-
kursie i zaj¹³ III miejsce w kate-
gorii po³owu ryb spokojnego

¿eru. Teraz, jak po szczeblach
drabiny, pan Zbigniew wspi¹³
siê wy¿ej zg³aszaj¹c nam kolej-

nego, jeszcze wiêkszego amura
bia³ego. £owiska nie zmieni³. -
Dziesi¹tego czerwca pod wie-

czór - wspomina spotkanie ze
swoim rekordowym amurem
Zbigniew Miotk - wybra³em siê
nad jezioro Brzuchowo. Zarzu-
ci³em jeden zestaw i zacz¹³em
przygotowywaæ drugi. Wtedy
wzi¹³ mi pierwszy amur, ale nie
by³ to ten oczekiwany. Oko³o go-
dziny dwudziestej trzeciej mia-
³em kolejne branie. Po zaciêciu
ryba zrobi³a najpierw d³ugie
odejście i później kilka krót-
szych wypadów. Po dwudziesto-
minutowym holu amura mia-
³em w siatce. ¯eby nie mieæ k³o-
potów z wiêkszymi rybami,
przygotowa³em specjalnie dla
nich du¿y podbierak.

Wêdkarz pos³u¿y³ siê kijem
ROBINSON Husar Carp 3,6 m /
3 lb, ko³owrotkiem SHIMANO

Bait Runner z ¿y³k¹ grubości
0,35 mm DRAGON Mimicry
i haczykiem nr 0,1 GAMA-
KATSU. Przynêt¹ która skusi³a
okazowego amura by³a kulka
proteinowa o smaku homar-rat,
a zanêt¹ kulka proteinowa
o smaku truskawki i rak.

Najwiêkszego amura bia³ego
w naszym konkursie - rybê
o wadze 28 kg i d³ugości 120 cm
- pokaza³ w 2001 roku czytelni-
kom „Gazety” S³awomir
Mioskowski z Bydgoszczy. Re-
kord krajowy natomiast - amur
o wadze 39,2 kg przy d³ugości
132 cm - nale¿y od 1998 r.
do Krzysztofa Lawnickiego z Ko-
nina. Wêdkarz rybê z³owi³ w Je-
ziorze Gos³awickim. JOTOS

www.pomorska.pl/wedkarstwo

WIELKA, WIÊKSZA, NAJWIÊKSZA Nasz konkurs na rybê 2011 r.

Amur wzi¹³ na kulkê proteinow¹

FOT. NADES£ANE

Piêkna zdobycz pana Zbigniewa i dumny ³owca

MAGDALENA OCZKI
psychoterapeuta psychodynamiczny
z Zespo³u Psychoterapeutyczno-
Szkoleniowego „Terapeutica”
w Bydgoszczy

?Jestem doros³ym dzieckiem

alkoholika. Tak¹

przypad³ośæ stwierdzono

u mnie rok temu.

I nawet ucieszy³am siê, gdy

wreszcie pad³a „diagnoza”.

Zaczê³am czytaæ o innych

osobach, które borykaj¹ siê

z tym samym problemem.

Na pocz¹tku poczu³am

ogromn¹ ulgê, bo okaza³o

siê, ¿e nie jestem sama.

Ale niestety, wkrótce, mimo

wielu rad, wskazówek,

pouczeñ, dosz³am

do wniosku, ¿e nigdy nie

bêdê umia³a porozmawiaæ

szczerze z ojcem,

który pije.

Nigdy te¿ nie bêdê umia³a

powiedzieæ mu, jak wielk¹

krzywdê mi robi. Nawet nie

próbowa³am mu tego

wyjaśniæ. Problem ci¹gnie

siê od wielu lat. I mimo ¿e

nie mieszkam ju¿

z rodzicami, wystarczy

jedna wizyta u nich i widok

pijanego taty, aby wróci³y

wszystkie dramaty

z dzieciñstwa, wstyd

przed innymi dzieæmi,

poczucie niepokoju

i strachu.

MA£GOSIA Z TORUNIA

Powy¿szy list pokazuje, jak
fundamentalne dla cz³owieka
s¹ wczesne doświadczenia ro-
dzinne. Historie ¿ycia s¹ pod-
staw¹ niejednej terapii. Psy-
chologiczne przepracowanie
trudnych treści, wspomnieñ,
uczuæ pozwala „uwolniæ siê”
od poczucia winy czy wstydu
o którym pisze Czytelniczka.

DDA- doros³e dziecko alko-
holika to określenie, które bu-
dzi wiele przykrych uczuæ.
Kiedy ju¿ wiemy, „jak brzmi
diagnoza”, mo¿emy spojrzeæ
na siebie jak na oddzieln¹ jed-
nostkê, która otrzyma³a jakiś
spadek. Mam na myśli wczes-
ne relacje z wa¿nymi osobami
- i oddzieliæ siê od przesz³ości.
Spadki daj¹ pewn¹ podstawê,
ale nie musz¹ ca³kowicie wa-
runkowaæ naszego funkcjono-
wania. Jeśli przenosimy nie-
korzystne dla nas wzorce,
tworzymy relacje z ludźmi,
opieraj¹c siê na „toksycznych”
wzorcach rodzinnych, warto
rozpocz¹æ pracê w kierunku
zmiany i prze³amaæ wspó³-
uzale¿nienie.

(MP)

PSYCHOLOG RADZI


