
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

POWIATY:	 ZAMOJSKI,	KRASNOSTAWSKI,	HRUBIESZOWSKI,	BIŁGORAJSKI,	TOMASZOWSKI,	LUBACZOWSKI,	NIŻAŃSKI

kolportaż:

Dekanaty Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej

nakład: 10 000 egz.

ISSN 2392-2060

Dodatek 
ewangelizacyjny

W numerze:

Wrzesień 2019
Nr 9 [57] 

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

Początek września w Katolickiej 
Szkole Podstawowej im. św. Ojca 
Pio jak co roku był wyjątkowym 
czasem, nie tylko ze względu na 
to, że dla niektórych uczniów 
szkolny dzwonek zadzwonił po 
raz pierwszy.
Miesiąc wrzesień dla Polaków, 
patriotów, jest szczególny, ponie-
waż wraz z jego rozpoczęciem 
wspominamy rocznicę wybuchu 
II wojny światowej i napaści na-
zistowskich Niemiec na Polskę. 
W tym roku przypada 80. rocz-
nica tych ważnych i tragicznych 
dla naszego narodu wydarzeń. 
Społeczność szkoły włączyła się 
w miejskie obchody tego wyda-
rzenia już dnia 1 września. Chęt-
ni uczniowie wraz z rodzicami 
i nauczycielami spotkali się na 
wspólnej Mszy Św.w koście-
le pw. św. Michała Archanioła  
w Zamościu, by wspólnie modlić 
się w intencji poległych przod-
ków i ojczyznę. Szkolny sztandar 
dumnie powiewał również przy 
pomniku Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, gdzie odbył się apel 
poległych, salwa honorowa i wy-
głoszono przemówienia.
Z racji tego, że wiele lat temu, 
właśnie w momencie rozpoczę-
cia roku szkolnego nasi rodacy 
nie mogli kontynuować nauki 
z powodu początku ataków mi-
litarnych, szkoła włączyła się  

w nową inicjatywę, tzw. Przerwa-
ny marsz 1939-2019. By wypełnić 
założenia organizatorów ważne 
było, by 2 września uczniowie 
wraz z babciami, dziadkami,  
a także osobami samotnymi, 
które mieszkają w naszym re-
gionie i wywodzą się z pokolenia 

Nowy rok szkolny w Katolickiej 
Szkole Podstawowej im. Św. Ojca 
Pio z siedzibą w Zamościu 

R E K L A M A

Dzieci Wojny, mogli uczestni-
czyć w inauguracji nowego roku 
szkolnego. Przekroczenie przez 
przedstawicieli wojennego po-
kolenia progów współczesnych 
szkół w sposób symboliczny 
dokończy ich przerwana przed 

osiemdziesięciu edukację. Do-
konało się to 2 września na 
Mszy Św. o godz. 9.00 w kościele  
pw. św. Brata Alberta w Zamo-
ściu. Po modlitwie wszyscy 
spotkali się ze swoimi wycho-
wawcami w wyznaczonych 
klasach dwóch dostosowanych 

do wieku i poziomu kształcenia 
budynków przy kościele Brata 
Alberta i przy ul. Sikorskiego 11.
Cele szkoły zgodne, z kształce-
niem i wychowaniem uczniów 
w oparciu o zasadę personali-
zmu chrześcijańskiego do odpo-

wiedzialności za siebie i innych 
oraz za dobro wspólne w życiu 
rodzinnym i społecznym przy 
jednoczesnym poszanowaniu 
tradycji i historii w nowym 
roku szkolnym będą osiąga-
ne poprzez wiele aktywności. 
Katolicka Szkoła Podstawowa  

im. Św. Ojca Pio w Zamościu 
wspiera rodziców we wszech-
stronnym wychowaniu ich 
dzieci, pomaga uczniom podej-
mować odpowiedzialność za 
własne życie i rozwój osobowy 
w tym kształcenie. Nie tylko 

prowadzi nauczanie w klasach 
dwujęzycznych czy z rozszerzo-
nym językiem angielskim. Dzię-
ki, z roku na rok polepszającej 
się bazie dydaktycznej i realiza-
cji wielu projektów dla uczniów  
i nauczycieli, staje się przyja-
znym ośrodkiem życia patrio-
tycznego, społecznego i kulturo-
wego całych rodzin. 
Wszechstronny rozwój całej spo-
łeczności z samego założenia 
również uwzględnia duchowe 
życie jej członków oraz kształ-
cenie religijne, który poza ścisłą 
współpracą z parafią św. Brata 
Alberta, Caritas, czy innymi gru-
pami modlitewnymi i formacyj-
nymi, również Katolickim Ra-
diem Zamość prowadzi młodego 
człowieka utartą drogą Prawdy  
i Miłości pomagając w jego przy-
gotowaniu do dorosłego życia. 

Monika Zawiślak
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Czas na grzyby

Łukasz Kot: W jakie gatunki 
grzybów bogate są lasy Nadle-
śnictwa Tomaszów?
Karol Jańczuk: Znajdziemy tu 
grzyby, które w Polsce wystę-
pują wszędzie. Pieprzniki jadal-
ne zwane kurkami, przeróżne 
podgatunki borowików zwa-
nych prawdziwkami, mnóstwo 
podgrzybków, kanie i rydze.
Grzybiarzy nie brakuje. Co jest 
wyjątkowego w tej pasji?
Myślę, że chodzi o przygodę,  
o spędzenie czasu na wolnym 
powietrzu, o jakąś formę re-
kreacji. Grzyby suszone czy 
marynowane możemy kupić 
w każdym sklepie. Jednak wła-
snoręcznie zebrane smakują le-
piej, bo smakują wspomnienia-
mi z ich poszukiwania. 
Czy chodzenie na grzyby jest 
tradycją przekazywaną w ro-
dzinach z pokolenia na poko-
lenie?
Tak, trudno znaleźć Polaka, któ-
ry nigdy nie uczestniczył w grzy-
bobraniu. Jest to wpisane w na-
szą polską kulturę. Jako dziecko 
nie lubiłem chodzić na grzyby, 
bardzo mnie to nudziło, a teraz 
jesienią nie wyobrażam sobie, 
żeby nie zajrzeć w parę miejsc, 
gdzie rosną prawdziwki. To też 
kwestia tego, w jaki sposób lu-
bimy spędzać swój wolny czas.
Powiedzmy jeszcze o zasa-
dach bezpieczeństwa.
W Polsce mamy kilkanaście 
gatunków grzybów, które są ja-
dalne i kulinarnie użyteczne. 
Większość gatunków grzybów 
owocnikowych jest niejadal-
na, trująca dla ludzi, ale nie dla 
zwierząt. Apelujemy do grzy-
biarzy, by nie niszczyli grzybów 
niejadalnych, bo np. jakiś ślimak 
może się tym grzybem pożywić. 
Zbierajmy tylko te, co do któ-
rych jesteśmy pewni, że nadają 
się do spożycia. Wśród grzybów, 
które mają gąbkę pod spodem 
kapelusza nie ma silnie i śmier-
telnie trujących, które występu-

Wrzesień to idealny czas dla grzybiarzy. Smakoszy i zbieraczy 
grzybów nie brakuje. Ludowe przysłowie mówi, że największy 
ich wysyp przypada po wrześniowej pełni. Ciepła pogoda  
i wilgoć sprzyjają ich obrodzeniu. Każdego roku lasy Nadleśnictwa 
Tomaszów są oblegane przez grzybiarzy. Z Karolem Jańczukiem, 
specjalistą służby leśnej w Nadleśnictwie Tomaszów rozmawia 
Łukasz Kot.

Karol Jańczuk (fot. Łukasz Kot)

ją wśród grzybów blaszkowych. 
Grzyby z gąbką są bezpieczniej-
sze. Starajmy się zbierać praw-
dziwki i podgrzybki. Jeśli ktoś 
wybiera się na grzyby blaszko-
we, np. czubajki kanie, rydze, 
to zalecamy dużą ostrożność. 
Jeśli nie jesteśmy pewni, co to 
za grzyb, nie zbierajmy go. Jeśli 
już w domu mamy wątpliwości, 
wyrzućmy go. Nie warto ryzy-

kować silnego zatrucia czy na-
wet ryzyka śmierci.
Nie powinniśmy się wstydzić 
nosić ze sobą atlasu z grzyba-
mi. Może być nam pomocny.
Zawsze warto mieć ze sobą atlas, 
żeby się upewnić. W każdym 
atlasie są wymienione pewne 
cechy, którymi się grzyby cha-
rakteryzują. Są też aplikacje na 
telefon. Grzyboznawcy z Powia-
towych Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznych też udzielą nam 
fachowej informacji o grzybach.
Grzyby wyrywamy/wykręca-
my czy odcinamy nożykiem?
Ja osobiście wyrywam/wykrę-
cam grzyby. Nie można zapo-

mnieć też o przykryciu miejsca 
po grzybie, gdyż taka otwarta 
dziurka będzie powodować 
przysychanie grzybni.
Później grzyb powinien trafić 
do wiklinowego koszyka?
Najlepszym pojemnikiem na 
grzyby będzie wiklinowy ko-
szyk lub koszyk z naturalnych 
materiałów. Pamiętajmy o tym, 
że plastikowe pojemniki, w tym 

wiaderka, torby, mogą wcho-
dzić w reakcję z naszym przy-
szłym pożywieniem.
Grzyby mają jedynie walory 
smakowe, tych odżywczych 
posiadaj znacznie mniej?
Tak. Grzyby nie posiadają wy-
bitnych wartości odżywczych 
dla nas. Na pewno są ciężko-
strawne, więc dla osób z pro-
blemami z trawieniem zalecam 
ostrożność w ich spożywaniu. 
Nie jest powiedziane, że grzy-
by w ogóle nie mają żadnych 
wartości. Mają dużo soli mine-
ralnych oraz kilka witamin. Jed-
nak nie są to na tyle duże ilości, 
żeby stanowiły wartościowy 

element naszej diety. Niemniej 
są smaczne.
Kiedy wybieramy się na grzy-
by ważna jest znajomość tere-
nu?
Nietrudno jest się zgubić w le-
sie, dlatego przestrzegamy mi-
łośników grzybiarstwa przed 
wybieraniem się w nowe lasy, 
gdyż zdarzają się sytuacje, że 
grzybiarze po prostu się gubią. 

Większość osób nosi ze sobą 
smartfony. Każdy smartfon ma 
system GPS. Najlepiej jednak 
zabrać ze sobą przewodnika, 
osobę, która zna grzybowisko. 
Jeśli nie chcemy brać ze sobą 
telefonu, po prostu nie schodź-
my z uczęszczanych szlaków, 
nie oddalajmy się od miejsca, 
gdzie zostawiliśmy auto czy 
rower. Starajmy się chodzić wo-
kół punktu, gdzie zostawiliśmy 
swój wehikuł. Las to nie plac za-
baw. Możemy spotkać, np. dzi-
ki, łosie, lisy, wilki, więc należy 
mieć wszystkich uczestników 
grzybobrania w zasięgu wzroku 
lub chociaż głosu.

fot. Karol Jańczuk

Pamiętajmy o odpowiednim 
ubraniu m.in butach czy też 
płaszczu, który przyda się  
w deszczowe, pochmurne dni.
Przede wszystkim pamiętaj-
my o dobrych, wygodnych bu-
tach. Powinny być za kostkę, 
ponieważ łatwo można sobie 
skręcić nogę na jakimś pniaku, 
czy wpadając w dołek. Taki but 
ochroni nas przed ugryzieniem 
żmii zygzakowatej. Te węże 
jeszcze nie śpią. Większość ich 
ukąszeń jest w kostkę, więc 
warto zabrać kalosze lub ja-
kieś buty trekkingowe, które 
będą wysokie. Ponadto długie 
spodnie, bo w lasach są klesz-
cze i komary. Te drugie jesie-
nią nie są już tak dokuczliwe. 
Im mniej eksponowanej nagiej 
skóry, tym lepiej. Warto za-
brać czapkę, kapelusz lub jakąś 
kaszkietówkę. Płaszcz może się 
przydać, bo w lesie nie widać 
zmian pogody i czasem burza 
czy deszcz potrafi „wyskoczyć 
zza górki” i zaskoczyć nas kilka 
kilometrów od samochodu.
Grzyby możemy zasuszyć, za-
marynować. Robimy z nich 
sosy. Są też dodatkami do pie-
rożków. Jaka jest pańska ulu-
biona potrawa z grzybami?
Uwielbiam jajecznicę z własno-
ręcznie zebranymi kurkami. To 
jest śniadanie mistrzów. Bardzo 
lubię smażone rydze, aczkol-
wiek są dosyć rzadko spotyka-
ne i tylko w określonych miej-
scach. Chętnych do zbierania 
rydzów jest zawsze dużo, więc 
trudno je znaleźć. Smażona ka-
nia też jest bardzo pyszna. Trze-
ba uważać, ponieważ młode 
owocniki kani są bardzo podob-
ne do muchomorów sromotni-
kowych. Zalecam ostrożność. 
Niemniej smażona w mleku ka-
nia jest pyszna.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. 

Łukasz Kot
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Promocyjny sukces Zamościa 
Kończący się powoli sezon turystyczny obfitował w ważne wydarzenia sportowe i kulturalne, z których największym 
był koncert na płycie Rynku Wielkiego w ramach Wakacyjnej Trasy Dwójki. Jak na gorąco podał na swoim twitterze 
prezes TVP Jacek Kurski, na żywo oglądało go blisko 2 mln telewidzów!

Telewizyjna Dwójka zawi-
tała do Zamościa 4 sierpnia, 
jednak przygotowania do 
koncertu rozpoczęły się dużo 
wcześniej. Prawie dziesięć 
dni pochłonęła budowa gi-
gantycznej sceny. Do tego do-
szedł montaż nagłośnienia, 
oświetlenia, telebimów oraz 
podłączenie całej niezbęd-
nej techniki, umożliwiającej 
transmisję zamojskiego kon-
certu w technologii HD. 
Same rozmowy z telewizją 
rozpoczęły się jeszcze wcze-
sną wiosną. Pomysł z powtó-
rzeniem koncertu z 2018 r. 
wyszedł od Dwójki, a głów-
nymi argumentami były: do-
bra wcześniejsza współpraca  
z Zamościem oraz rewela-
cyjna oglądalność koncertu 
sprzed roku, spowodowana 
tym, że zorganizowano go  
w wyjątkowej scenerii starego 
miasta. 
Oddzielną sprawą były roz-
mowy z podmiotami, które 

finansowo wsparły miasto  
w tym przedsięwzięciu: PKP 
Linią Hutniczą Szerokotoro-
wą sp. z o.o. oraz Wojewódz-
twem Lubelskim.

Koncert z Zamościa popro-
wadzili Izabela Krzan i Rafał 
Brzozowski. Tę parę wspie-
rali (rozmawiający z gwiaz-

dami na schodach ratusza) 
Aleksander Sikora i Mateusz 
Szymkowiak.
Tuż po godz. 20 prezydent 
Zamościa powitał tysiące 

widzów zgromadzonych na 
płycie Rynku i przyległych 
uliczkach, życząc im dobrej 
zabawy, z kolei o godz. 20.30 
wystartowała transmisja na 
żywo. Jeśli chodzi o gwiazdy, 
na scenie pojawili się: Kom-
bii, Bad Boys Blue, Margaret, 
Łobuzy, Liber & InoRos, Cli-
ver, Łukasz Zagrobelny, Feel, 
Gromee & Lukas Meijer, Ka-
sia Kowalska, Milano oraz 
Fanatic. 
- Efekt promocyjny Wakacyjnej 
Trasy Dwójki odczuliśmy dużo 
wcześniej - mówi Damian 
Miechowicz, dyrektor Wy-
działu Turystyki i Promocji 
Urzędu Miasta Zamość. - Tu-
ryści już kilkanaście dni przed 
koncertem gorączkowo rezerwo-
wali noclegi i stoliki w restaura-
cjach, z kolei od 4 sierpnia prak-
tycznie do dzisiaj obserwujemy 
bardzo duży ruch w naszych 
punktach informacji turystycz-

Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa: 
Uważam, że nie ma lepszego sposobu na promocję naszego miasta niż telewizja. M.in. dzięki 
temu, że upodobała ona sobie Rynek Wielki i staromiejskie zaułki, z roku na rok coraz więcej 
osób decyduje się na przyjazd do Zamościa. 
Impreza taka jak Wakacyjna Trasa Dwójki to oczywiście ogromny wysiłek organizacyjny,  
nie tylko dla urzędu miasta, ale również podległych jednostek, myślę jednak, że ten trud 
się opłacił. Odrębną sprawą są finanse, na szczęście w tym roku z pomocą przyszła spółka  
PKP LHS i marszałek województwa lubelskiego, za co jestem im ogromnie wdzięczny.

nej, muzeum i trasach podziem-
nych. Lepszej reklamy miasta  
i regionu nie sposób sobie wyma-
rzyć. 

Warto wspomnieć, że główną 
emisję „live” na antenie TVP 2 
(w sumie 2,5 godziny) po-
przedziły liczne zapowiedzi, 
kręcone w scenerii starego 

miasta, z kolei po 4 sierpnia 
telewizja publiczna już kilku-
krotnie powtarzała (w całości 
lub we fragmentach) koncert 
z Zamościa, nie tylko w Dwój-
ce, ale także na swoich innych 
antenach. Dodatkowo, zapis 
całego wydarzenia jest także 
dostępny bezpłatnie na plat-
formie vod.tvp.pl.
Jakby tego było mało, koncert 
zbiegł się w czasie (nieprzy-
padkowo) z przyjazdem ekipy 
programu „TVP Info w Twoim 
mieście”, która od wczesnego 
ranka prowadziła na żywo 
rozmowy z zaproszonymi 
gośćmi i pokazywała mniej 
oczywiste zakątki zamojskiej 
starówki. Wśród rozmówców 
Anny Popek, Karola Gnata  
i Tycjana Jakubczyka byli 
m.in. członkowie grup rekon-
strukcyjnych, przewodnicy, 
miłośnicy off roadu i stun-
tu motocyklowego, strażacy 
i muzycy z zespołu Solaris. 
Szwedzki stół na potrzeby 

programu przygotowali ku-
charze z Hotelu Arte. 

Emge, 
fot. materiały TVP, ml
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Leśna apteka

Dziś dziedziną, będącą przez 
wieki domeną zielarek, z któ-
rej w średniowieczu zasłynęli 
klasztorni mnisi, a potem dwor-
scy medycy, balwierze i cyruli-
cy, przynosząc kiedyś szacunek 
uzdrowicielom, wiejskim zna-
chorom, plemiennym szama-
nom, z całą powagą zajmuje się 
współczesna farmakologia.
Raz po raz zdumiewa badaczy 
rozległa wiedza dawnych ziela-
rzy, którym nieobce były nie tyl-
ko lecznicze właściwości roślin, 
ale właściwy termin zbioru,  
a potem zasady sporządzania 
mikstur, naparów, odwarów, 
wyciągów i proszków. Wiedzieli 
też, jak wielkie niebezpieczeń-
stwo niesie ze sobą niewłaści-
we ich stosowanie (co zresztą, 
jak dowodzi historia, wykorzy-
stywano do niecnych celów).
W Polsce w stanie naturalnym 
występuje ok. 150 roślin leczni-
czych, z tego jedna trzecia to ga-
tunki rosnące w lasach lub ich 
najbliższym sąsiedztwie. 
Nasz kraj ma wyjątkowo bo-
gate tradycje zielarskie – pod 
względem wielkości przerobu 
ziół zajmuje w Europie drugie 
miejsce po Niemczech. Nawet 
w telegraficznym skrócie nie 
sposób przedstawić całą leśną 
aptekę. Posłużymy się tylko 
wybranymi przykładami.
Zacznijmy od wierzby. Związ-
ki salicylowe i flawonoidy wy-
stępujące w jej korze działają 
przeciwzapalnie, przeciwbólo-
wo, napotnie, przeciwgorącz-
kowo i przeciwreumatycznie. 
Łagodzą objawy przeziębienia 
i grypy. Poprawiają tez krąże-
nie, przyspieszają ustępowanie 
obrzęków, wzmagają wydzie-
lanie żółci, przez co wspoma-
gają procesy odtruwania. Wła-
śnie z kory wierzbowej po raz 
pierwszy wyodrębniono kwas 
salicylowy (salix to łacińska na-
zwa wierzby). Metodę syntezy 
chemicznej kwasu salicylowe-
go, która otworzyła drogę do 
wytwarzania kwasu acetylosa-

licylowego, czyli tak popular-
nej dziś w naszych domowych 
apteczkach aspiryny, wynalazł 
przypadkowo niemiecki che-
mik Herman Kolbe. 
Napar z kwiatostanu lipy, zawie-
rający liczne flawonoidy, fitoste-
role, terpeny, garbniki, pektyny, 
olejek eteryczny, kwasy organicz-
ne, sole mineralne, witaminy C  
i PP – to od dawna znany, dosko-

nały środek napotny, przeciw-
skurczowy, moczopędny, uspo-
kajający, a nawet poprawiający 
apetyt. Stosuje się go w stanach 
gorączkowych, w niektórych 
chorobach zakaźnych: anginie, 
grypie, przy zapaleniu gardła  
i oskrzeli oraz przeziębieniach.
Liście brzozy zawierają sapo-
niny, flawonoidy, kwasy orga-
niczne, żywice, garbniki, sole 
mineralne, olejek eteryczny 
(zwłaszcza w młodych liściach 
i pączkach) i związki trójterpe-
nowe, a napar z nich również 
współczesna fitoterapia stosuje 
w przewlekłych chorobach dróg 

W ostatnich latach rozwija się na całym 
świecie ziołolecznictwo (fitoterapia). Trwa-
ją poszukiwania i badania coraz to nowych 
ziół i surowców farmakologicznych z la-
sów. Polem intensywnych poszukiwań stały 
się zwłaszcza lasy tropikalne o ogromnym 
bogactwie zasobów, w znacznej mierze 
jeszcze nie rozpoznanych.

moczowych, przy niewydolno-
ści nerek, gośćcu i łuszczycy. 
Surowcem zielarskim jest rów-
nież kora brzozowa, zawierają-
ca betulinę, stosowaną od daw-
na np. przy zwalczaniu trądziku. 
W ziołolecznictwie znajduje za- 
stosowanie przy kamicy nerko-
wej, ponieważ działa moczo-
pędnie, odtruwająco i wzmac-
niająco, jako środek na porost 

włosów, a w medycynie ludowej 
stosowana była także do wybie-
lania skóry i przeciw piegom.  
Ze względu na lecznicze właści-
wości betuliny i otrzymywanego  
z niej kwasu betulinowego, kora 
brzozy jest ostatnio przedmio-
tem szczególnego zaintereso-
wania naukowców. Stwierdzili 
oni wybitne działanie bakte-
riobójcze i grzybobójcze kwasu 
betulinowego, co przyspiesza 
regenerację uszkodzonych tka-
nek, ale co szczególnie istotne, 
uważają również, że może mieć 
właściwości przeciwnowotwo-
rowe.

Odwarów z kory dębowej, za-
wierającej garbniki, kwasy fe-
nolowe, związki żywicowe oraz 
terpeny, używa się do okładów 
przy stanach zapalnych skóry, 
błon śluzowych, przy odmro-
żeniach i lekkich oparzeniach. 
Mają właściwości ściągające, 
przeciwzapalne, bakteriobójcze, 
stosuje się je przy nieżytach ukła-
du pokarmowego.

Zrywane tuż przed przymroz-
kami dojrzałe owoce jarzębu 
pospolitego (powszechnie zwa-
nego jarzębiną) są bogate w wi-
taminy, zawierające też cukry, 
garbniki i pektyny. W medycynie 
były używane do uśmierzania 
bólów wątroby. Specyfiki z owo-
ców jarzębu korzystnie wpływa-
ją na błony śluzowe i pracę ukła-
du pokarmowego, są stosowane 
przy nieżytach układu trawien-
nego, schorzeniach wątroby i pę-
cherzyka żółciowego. Specyfiki  
z owoców jarzębu są składni-
kiem licznych mieszanek zioło-
wych.

Już w starożytności znane były 
lecznicze właściwości jałow-
ca. Potwierdza to współczesna 
nauka, odkrywając fitoncydy 
– substancje wydzielane przez 
rośliny wyższe i działające za-
bójczo na drobnoustroje. 
Oszacowano, że w czasie upa-
łu hektar jałowców wydziela 
do 30 kg lotnych substancji  
o działaniu antyseptycznym 
i bakteriobójczym. Podobnie 
wysokim stężeniem wydzie-
lanych związków bakteriobój-
czych nie może się wykazać 
żadne inne drzewo czy krzew 
iglasty. Pewnie dlatego jało-
wiec w wielu kulturach jest 
uważany za symbol wieczne-
go życia, a w niektórych wie-
rzeniach przypisywano mu 
zdolność zwalczania śmierci. 
Starożytni Egipcjanie palili ja-
łowiec i wdychali jego opary 
dla oczyszczenia ciała i duszy.
Północnoamerykańscy India-
nie układali chorych w pobliżu 
jałowca, aby uzdrawiało ich 
powietrze nasycone dobro-
czynnymi substancjami. Ja-
łowce palono we Francji w cza-
sie epidemii chorób zakaźnych. 
W dawnej Rosji chłopi posy-
pywali tlący się popiół igłami 
tej rośliny, by zapewnić sobie  
w chałupach „zdrowe powie-
trze”, ale także po to, by uwolnić 
się od plagi owadów i much. 
W medycynie ludowej wyko-
rzystywano także szyszko- 
jagody, igły i samo drzewo, 
zalecając stosowanie jałowca 
w takich chorobach jak artre-
tyzm, cukrzyca, nadczynność 
tarczycy, wrzody żołądka. Od 
wieków jałowiec znajduje za-
stosowanie w produktach ko-
smetycznych, zwłaszcza ma- 
jących wzmacniać włosy i za-
pobiegać łysieniu. Z jałowca 
robi się też wino i piwo, a na-
wet powidła. 

Materiał nadesłany



R E K L A M A

R E K L A M A



R E K L A M A



7www.radiozamosc.pl� Nr�9�[57]�Wrzesień�2019

Zdrowie

1 Zamojskie Spotkania Medycyny Funkcjonalnej
Poznaj swój mikrobiom

O tym, że „śmierć zaczyna się 
od jelit” mówił już ojciec medy-
cyny - Hipokrates. Epidemio-
lodzy przekonują, że styl życia 
ma wpływ na nasze zdrowie  
w ponad 50%, a na styl życia  
w olbrzymim stopniu wpływa to, 
co jemy. Z tej perspektywy dieta 
jawi się jako prosty sposób wpły-
wania na nasze zdrowie (łatwiej 
zmienić dietę niż np.: rodzaj pra-
cy na mniej stresujący). Zdrowa 
dieta oparta na produktach nie-
przetworzonych, zapewniająca 
odpowiednią ilość składników 
przeciwzapalnych, obfitująca w 
warzywa i w mniejszym stopniu 
owoce to podstawa. Ale czy to 
wystarczy, by uniknąć choroby?

Zapomniany organizm
Jest jeszcze jeden element całej 
tej układanki - bakterie jelitowe. 
Ich populacja zwana prawidło-
wo mikrobiomem zasiedla na-
sze jelita i jest nam niezbędna do 
życia. Na jedną komórkę nasze-
go ciała przypada ok. 10 bakterii  
w nas. Odpowiadają one za stan 
naszego układu odpornościo-
wego i pokarmowego, ale nie 
tylko. Zaburzenia w ich składzie 
to prosta droga do otyłości, cho-

rób autoimmunologicznych lub 
w najlepszym wypadku tylko 
nietolerancji pokarmowych. Co 
może wywierać na nie wpływ? 
Wiele rzeczy, od najoczywist-
szych, jak antybiotyki, przez roz-
maite leki, stres, konserwanty 
itp.

Niepozorne objawy
Efektem zaburzeń jest cały sze-
reg objawów, które dotykają 
praktycznie wszystkich układów 
i skutkują oprócz standardowych 
biegunek, zaparć czy nudności 
teoretycznie nieoczywistymi ob-
jawami, jak niewyjaśnione bóle 
głowy, wypadanie włosów, trą-
dzik, bóle mięśni, stawów, a na-
wet zmiany nastroju, czy zabu-
rzenia psychiczne.

Jaki humor ma mikrobiota?
Coraz więcej mówi się też o tzw. 
osi mózg - jelita, której istnie-
nie odpowiada za wpływ tego,  
co zjadamy na nasz nastrój i za-
chowanie. Stąd krótka droga do 
powiązania zaburzeń mikroflory 
z depresją i innymi schorzenia-
mi psychogennymi. Na tym polu 
niekwestinowanym specjalistą 
jest prof. Hanna Karakuła - Juch-
nowicz z lubelskiej I Kliniki Psy-
chiatrii SPSK1.

Probiotykoterapia celowana
Ostatnie odkrycia naukowe po-
zwalają nam pójść nieco dalej 
w probiotykoterapii, niż to było 
możliwe kiedyś, gdy źródłem 
dobrych bakterii były głów-
nie kiszonki i jogurty. Obecnie 
posiadamy wiedzę dotyczącą 
działania wielu wyizolowanych 
szczepów bakteryjnych i może-
my stosować je celowo, by osią-
gnąć dany efekt, np: zwalczyć 
nadmiar grzybów lub wzmocnić 
odporność. Oczywiście nie na 
własną rękę, bo mikrobiom, jak 
każdy ekosystem bardzo łatwo 
wytrącić z równowagi niezbęd-
nej dla jego funkcjonowania. 

Dieta, dieta...
Niektórzy mówią, że jesteśmy 
tym, co jemy. Dodałabym, że je-
steśmy też tym to, co je TO, co 
jemy. Dlatego tak istotne jest, by 
spożywać prebiotyki, które „od-
żywią” nasze bakterie - np: inu-
linę zawartą w cebuli, czosnku, 
bananach.
Podsumowując, żyją w nas mi-
liony kultur bakterii...to tak na 
wypadek, gdyby usłyszeli Pań-
stwo, że brak Wam kultury ;)

Materiał nadesłany
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Podróże i wypoczynek
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Na światową unikalność uzdro-
wiska składają się 3 podstawo-
we czynniki: czyste powietrze 
tworzące swoisty mikroklimat, 
unikalna woda lecznicza „Naf-
tusia” z licznych pokładów wód 
mineralnych oraz sól lecznicza 
„Barbara”. 
Naftusia to lekko zmineralizo-
wana wodorowęglanowa wo-
da z magnezem i wapniem,  
z wysoką zawartością substancji 
organicznych pochodzenia naf-
towego. Ma właściwości moczo-
pędne, żółciopędne i przeciwza-
palne. Regularne zażywanie po- 
woduje wypłukiwanie małych 
kamieni z dróg moczowych i żół-
ciowych, zapobiega tworzeniu 
kamieni, zmniejsza stany za-
palne, normalizuje metabolizm, 
odnawia komórki wątroby, usu-
wa toksyny oraz zwiększa ak-
tywność układu pokarmowego, 
trzustki i gruczołów wydzielania 
wewnętrznego. 
W Truskawcu znajdują się naj-
większe na świecie pokłady 
ozokerytu (wosku ziemnego) 

- naturalnego minerału izopara-
finowego, który zawiera liczne 
substancje czynne biologicznie 
wykorzystywane w peloidote-
rapii. Ozokeryt stosowany do 
okładów miejscowych lub na 
całe ciało, to swoista odmiana 
borowiny. Działa przeciwza-
palnie, przeciwskurczowo oraz 
przeciwbólowo, poprawiając ho- 
modynamikę w zagrożonych  
i uszkodzonych organach. Działa 
uspokajająco na centralny układ 
nerwowy. 

DIAGNOSTYKA I LECZENIE
W uzdrowisku prowadzone są 
badania lekarskie i diagnostycz-
ne w 28 klinicznych i 14 bio- 
chemicznych laboratoriach: im-
munologicznym, klinikobakte- 
riologicznym, immunoenzyma-
tycznym, gabinetach funkcjo-
nalnej diagnostyki układu ser-
cowo-krążeniowego, endoskopii  
i oddziałach obrazowania meto-
dą rezonansu magnetycznego. 
Na bazie wody mineralnej i in-
nych naturalnych czynników  
w uzdrowisku wykorzystuje się 

balneoterapię, ozokerytoterapię 
oraz leczenie fizjoterapeutyczne. 
Specjaliści z wieloletnim do-
świadczeniem zapewniają od-
powiednie programy lecznicze 
i rehabilitacyjne opracowane  
z uwzględnieniem naukowych 
standardów oraz najnowszej 
wiedzy dotyczącej leczenia 
uzdrowiskowego. 
Oprócz programów profilak-
tyki skutecznie stosuje się tu-
taj programy leczenia chorób 
współistniejących układu ser-
cowo-krążeniowego, nerwowe- 
go, narządów ruchu i układu 
moczowo-płciowego. Specjaliści 
pomogą w wyborze programu  
i zagwarantują skuteczne lecze-
nie oraz wygodny odpoczynek. 
Bardzo ważnym elementem 
kompleksowego leczenia jest ży-
wienie dietetyczne, które jest do-
bierane według wskazań lekarza, 
a w razie potrzeby możliwa jest 
konsultacja z dietetykiem.

RELAKS I URODA
Oprócz tradycyjnych metod le-
czenia w Truskawcu aktywnie 

rozwija się SPA, którego podsta-
wą jest uzdrawiająca siła boro-
winy i wód mineralnych. 
W Truskawcu funkcjonuje kilka-
naście różnorodnych ośrodków 
SPA, oferujących pełną gamę za-
biegów, m.in. zabiegi w łaźniach 
parowych (ponad 30 różnego ro-
dzaju saun i basenów z wodami 
mineralnymi Truskawca i Morza 
Martwego). 
W wielu obiektach znajdują się 
Centra Kosmetologii oferujące 
m.in. kompleksową pielęgnację 
ciała i twarzy, zabiegi kriologicz-
ne, programy antystarzeniowe, 
maski i inne. Na miejscu dostęp-
ne są niestandardowe zabiegi 
medyczne, m.in.: hirudoterapia 
(leczenie pijawkami), ozonote-

rapia, akupunktura oraz delfino-
terapia.

DOJAZD
Najbardziej komfortowy dojazd 
oferuje Biuro Turystyczne QU-
AND, dowożący kuracjuszy bu-
sami lub autokarami pod drzwi 
obiektów sanatoryjnych i z po-
wrotem. Takie wyjazdy będą or-
ganizowane w każdą niedzielę.

CENY 
Ceny turnusów 8-dniowych za-
czynają się już od 790zł i zawiera-
ją zakwaterowanie, posiłki, kon-
sultacje lekarskie oraz od 3 do 5 
zabiegów dziennie.
Więcej szczegółów na stronie 
www.truskawiec.info.

Materiał nadesłany
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Podaruj sobie zdrowie
TRUSKAWIEC położony 90 km na południe od Lwowa na przedgórzu 
Karpat, to jedno z najstarszych i najbardziej uznanych uzdrowisk  
w Europie, gdzie od ponad 100 lat funkcjonują liczne zakłady lecznicze  
i obiekty sanatoryjne.
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