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SĄSIAD
ZUZ ANNA CELMER

WRÓG CZY
PRZYJACIEL?
O sąsiedzkich perypetiach powstaje
wiele filmów, seriali, kabaretów
i dowcipów. Czy codzienne relacje
z osobami zza płotu dostarczają nam
równie dużo wrażeń?

K

omedie o tej problematyce
cieszą się nieustannym powodzeniem, choćby dlatego, że perypetie bohaterów
przedstawione w satyrycznym wydaniu odzwierciedlają w wielu aspektach nasze własne odczucia w tej
sprawie, niejako je rozładowując, natomiast przeżywane w realu bywają zarówno pomyślne, jak i naprawdę
trudne, a niekiedy znajdują swój epilog w sądzie.

CODZIENNE ZMAGANIA
Zważywszy, że ze wszystkich ról
życiowych, jakie przychodzi nam odgrywać, tylko rola sąsiada dotyczy bez
wyjątku każdego z nas, dobrze byłoby ustalić, o czym właściwie mówimy.
A zatem, czym jest sąsiedztwo wzięte
pod lupę stosownych badań. Otóż – zdaniem socjologa – jest to: „układ względnie stałych powiązań i zależności między osobami, wynikających z bliskości
zamieszkiwania, a wyrażających się
na zewnątrz w postaci unormowanych

TANIE LEKI
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na nie zachowają jakieś zasady higieny.
Potem nieco ostrzej, wreszcie zwracając się do władz spółdzielni, ale nic nie
wskórałam. Kiedyś listonosz zostawił
u mnie ich rachunek za wodę. Zajrzałam
z ciekawości i nie mogłam uwierzyć.
Czteroosobowa rodzina (z małymi dziećmi) zużywała o połowę wody mniej niż
moja trzyosobowa. Nic dziwnego, że inni lokatorzy zatykają nos, jadąc z nimi
lub po nich windą”.

WIELKI BRAT PATRZY
W potocznych rozmowach skargi na sąsiadów zajmują sporo miejsca.
Są zbyt głośni, mają hałaśliwe dzieci, puszczają głośno muzykę, kłócą
się, urządzają libacje lub przedłużające się do późnych godzin nocnych spotkania towarzyskie, bywają złośliwi,
wścibscy, nieużyci. Ale bywa także inaczej. Na przykład starsza pani, mieszkająca od śmierci męża z rodziną córki
w dużym mieście, nieustannie wspomina minione lata spędzone w małej
miejscowości na południu Polski. Brakuje jej oczywiście nieobecnego, ale
równie mocno więzi z dawnymi sąsiadami. „Tu ludzie się nie znają – zauważa ze smutkiem – nic o nich nie wiem
i oni też najwidoczniej nie są ciekawi
innych. W poprzednim miejscu wszyscy
się znali, w ciepłe wieczory na ławkach
przed domem kwitło życie towarzyskie,
w razie potrzeby można było liczyć
na pomoc, nikt nie czuł się samotny”.
Dużo młodsza od niej Natalia, urządzająca się dopiero w stolicy, ma w tej kwestii inne zdanie.
„Urodziłam się i wychowałam w małym miasteczku – opowiada. – To ładna, zadbana miejscowość, dużo zieleni, przyjemnie. Ale ludzie...! Jak się
kichnie na jednym krańcu, odpowiedzą ci z drugiego. Chodzi o to, że niemal wszyscy wszystko o sobie wiedzą.

czynności, które nakładają określone
obowiązki i uprawnienia obu stron”.
Dobre sobie! – wzrusza ramionami Małgorzata, dzieląca od trzydziestu
lat nieduży hol z mieszkającą naprzeciw rodziną. W trakcie tych wszystkich lat sąsiedzi ani razu nie pofatygowali się, żeby zmyć podłogę, odkurzyć
ściany, sprzątnąć parapet. Wejściowe
drzwi Małgorzaty są obwieszone ziołami i preparatami pochłaniającymi zapachy. „Za każdym razem, kiedy ktoś
z nich wchodzi do domu albo wychodzi
– mówi z rezygnacją w głosie – z wnętrza ich mieszkania wali taki fetor,
że trudno wytrzymać. Próbowałam doprosić się współpracy na różne sposoby.
Początkowo miło, przyjaźnie, szczególnie że mamy dzieci w tym samym wieku
i miałam nadzieję, że choćby ze względu

Łatwiej nawiązujemy
więzi z osobami,
które w jakiejś mierze
są do nas podobne.
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Że byłaś u lekarza, w urzędzie, w restauracji, że ktoś cię odwiedził lub wyjechałaś, z kim się spotykasz lub z kim
się rozwodzisz. Dlatego naprawdę ważne sprawy załatwia się gdzie indziej.
Na przykład chcąc skorzystać z psychoterapii, chociaż mamy całkiem niezłą
przychodnię psychologiczną, trzeba pojechać kilka kilometrów dalej, bo nikt
nie chce narażać się na głupie komentarze lub jeszcze głupsze domysły. Odkąd tu zamieszkałam, odżyłam. Jestem
anonimowa. Mogę robić, co chcę i nikogo to nie obchodzi. W windzie mówię
„dzień dobry” i na tym koniec” – dodaje
dziewczyna. Taką postawę separowania
się od współmieszkańców, z różnych
zresztą przyczyn, i chronienia swojej prywatności obserwuje się na wielu osiedlach i to nie tylko nowych.
Choć może się to wydawać zdumiewające, można mieszkać w tym samym domu przez wiele lat i nawet siebie nie
zauważać. Jakże często słyszy się lub
czyta o samobójstwach, dramatach

Wspaniale jest spotkać się z sąsiadami,
żeby wyjaśnić sobie nieporozumienia.

T E M AT N U M E RU
rodzinnych, a nawet zabójstwach popełnianych, co prawda, we własnych
czterech ścianach, ale przecież na osiedlach i w domach pełnych ludzi. Jeśli
z uwagi na szokujące szczegóły towarzyszące takiej sprawie telewizja przedstawia konkretne wydarzenie, próbując
uzyskać od sąsiadów jakieś informacje o tych, których ono dotyczyło, okazuje się, że albo w ogóle nie kojarzą,
o kogo chodzi, albo mgliście pamiętają
spokojną rodzinę lub spotykanego czasem w windzie mężczyznę. A nawet jeśli przypadkiem wiedzą, o kogo chodzi,
są szczerze zdumieni, że ktoś obok nich
miał aż tak poważne problemy.

Świadomość, że tuż
obok są życzliwi
ludzie, daje nam
poczucie stabilności
i bezpieczeństwa.
kontakty – nie. Warto w tym miejscu
przywołać refleksję amerykańskiego
psychologa, autora aktualnej do dziś
hierarchii ludzkich potrzeb – Abrahama Maslowa. Oto ona: „Wciąż nie doceniamy istotnego znaczenia sąsiedztwa,
własnego terytorium, własnego klanu,
paczki, bliskich kolegów z pracy i w dużym stopniu zapomnieliśmy o naszych
głębokich, zwierzęcych skłonnościach
do życia stadnego, do gromadzenia się,
przyłączania, przynależności”. Rozpatrując z tego punktu widzenia więzi sąsiedzkie, należałoby je przypisać
do tego poziomu w hierarchii potrzeb,
w którym lokuje się potrzeba przynależności i miłości. W tym przypadku
mówimy wyłącznie o przynależności
do określonej grupy społecznej, którą
tworzy sąsiedztwo.
Z badań nad poczuciem tożsamości wiemy, że łatwiej nawiązujemy więzi z osobami, które w jakiejś mierze
są do nas podobne. Jeśli nowy dom za-

SĄSIEDZKIE PERYPETIE

co ś,
Cz y zr ob ili śm y
si ad ów ?
co ro zz ło śc iło są

Jeżeli otworzymy się przed
sąsiadem
i damy się
poznać, może
się okazać,
że wbrew pozorom więcej
nas łączy, niż
dzieli.

Z analiz badaczy opisujących szeroki zakres zagadnień dotyczących sąsiedztwa wyłaniają się dwie skrajne postawy wobec sąsiadów: będzie to chęć
utrzymywania z nimi dobrych, a nawet bliskich stosunków lub przeciwnie – zachowania wzajemnie zdecydowanego dystansu. Gdzieś między nimi
lokuje się trzecia, którą można określić jako wyważoną lub bardziej umiarkowaną. Reprezentują ją ci, którzy źle
się czują w anonimowych zbiorowiskach wielkich bloków i chcieliby ten
stan jakoś zmienić. Ale jednocześnie
zależy im na zachowaniu prywatności, bez wchodzenia w zbyt zażyłe relacje. Czyli lepsze stosunki z współmieszkańcami tak, natomiast zbyt bliskie

siedlają młodzi ludzie z małymi dziećmi, łatwo przewidzieć, że wcześniej lub
później dojdzie do bliższego poznania.
Może niekoniecznie wszystkich, ale kilku rodzin na pewno. Dzieci szybko się
integrują, a dorosłych zbliżają te same
problemy wychowawcze. Inni mogą nawiązać znajomość w oparciu o podobne zainteresowania, poziom wykształcenia, status zawodowy itp.

cy. Zasada jest podobna, a co więcej każdy, jeśli tylko chce, ma szansę wnieść
tu coś od siebie. Czy będą to uzdolnienia artystyczne, umiejętność pieczenia
słodkości, zadbanie o zieleń, żeby wymienić tylko najprostsze, rezultat tych
działań nie tylko zbliża, ale przyczynia się również do scalania lokalnej społeczności. Jak mówią sami zainteresowani, jeśli nawet nie zawsze wspólna
praca nad takim projektem przekłada
się na trwałe układy towarzyskie, fakt,
że ludzie poznają się, a następnie rozpoznają i pozdrawiają, spotykając na ulicy,
w sklepie czy w windzie, ociepla wspólnie dzieloną przestrzeń, czyniąc ją bardziej swojską. A co szczególnie ważne,
skłania do większej uważności wobec
sąsiadów. Trudno być złośliwym czy
niemiłym wobec znajomego, z którym
więcej teraz łączy, niż dzieli.
Można oczywiście separować się
od innych, wyładowywać na sąsiadach
swoje frustracje, mieć im wszystko
za złe i na wszelkie sposoby utrudniać
życie. W wielu przypadkach tak się właśnie dzieje. Tylko po co? Człowiek jest
istotą społeczną i im więcej ma powiązań z innymi, tym czuje się lepiej
osadzony w swojej egzystencji, mając
świadomość przynależności i współzależności. Dobre sąsiedztwo lokuje
się tu na wysokiej pozycji i jest nie
do przecenienia. Świadomość, że tuż
obok są życzliwi ludzie, że nawzajem
świadczymy sobie różnego typu przysługi, że możemy na siebie liczyć, daje i nam, i im poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Nie musimy się nawet
przyjaźnić. Wystarczy wzajemny szacunek i kierowanie się zasadą: Nie rób
drugiemu, co tobie niemiłe.

WSPÓŁPRACA ZBLIŻA
Powiedzmy także o nowej tendencji dającej nadzieję na poprawę w tym
obszarze, a mianowicie o ciekawych inicjatywach na rzecz wspólnego działania
samych mieszkańców. Jednoczy ich dbałość o wspólne dobro, jak na przykład
chęć poprawy stanu budynków, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, zorganizowanie placu zabaw, sensownego
rozmieszczenia w pobliżu znaków drogowych itp. Świetna okazja do poznania
się przy wspólnym projekcie i jego realizacji. To zbliża, stwarza płaszczyznę
do wymiany poglądów, a w rezultacie
pogłębienia relacji.
W wielu dzielnicach większych
miast organizuje się od jakiegoś czasu
tak zwane dni podwórka albo święto uli-

Wystarczy wzajemny
szacunek i kierowanie
się zasadą: Nie rób
drugiemu, co tobie
niemiłe.

Nie musimy przyjaźnić się z sąsiadem, jeżeli nie
mamy na to ochoty.
Warto jednak obdarzać się wzajemnym
szacunkiem
i uśmiechem.

TANIE LEKI
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Dob rze jest poz nać swo jego sąs

iada .

WYWIAD

NIE ZNAM
SŁOWA
zmęczenie

chodzę z rodziny, w której pomagało się wszystkim.
Do szkoły dostawałam więcej kanapek, żeby dać biednym dzieciom. W domu zawsze było pięć obiadów więcej,
gdybym przyszła z koleżankami ze szkoły. Oddawaliśmy stare ubrania, kupowaliśmy węgiel dla ubogich rodzin. Naprawdę
nie byliśmy bogaci, ale pomagaliśmy. Jestem więc nauczona, że jeżeli ktoś potrzebuje, mam się z nim podzielić. Teraz jest
to tak niemodne, że wychodzę na idiotkę,
a przecież jestem zupełnie normalną kobietą. Załatwiam tyle, ile mogę. Na pewno jednak nie będę skakała do rzeki za tonącym dzieckiem, bo za słabo pływam.
Jestem jednak przekonana, że gdyby każdy człowiek robił tyle co ja, w Polsce nie
byłoby ani jednej sieroty. Moja fundacja
pomaga dwóm domom dziecka: w Warszawie i w Kielcach. Pomagam dzieciom,
robiąc plenery, organizując dla nich wyjazdy. Na przykład zimą odbył się plener
w Kołobrzegu. Dzieci mieszkały w pięciogwiazdkowym hotelu Diva, ja prowadziłam zajęcia malarskie, moi znajomi
z muzyki. Możliwość uczestniczenia w takim plenerze to dla dzieci nagroda. Muszę też dodać, że nie ma niegrzecznych
sierot. Sieroty są grzeczne, niegrzeczne
są dzieci, za którymi stoją rodzice, więc
są rozwydrzone i przekonane, że wszystko im się należy. Sierocie nic się nie należy w tym kraju i sierota to doskonale wie.
Oczywiście w naszej rozmowie nie powinny w ogóle paść słowa „sierota” i „dom
dziecka”. Teraz mówi się placówka opiekuńcza, a ja nie wiem, co to takiego jest,
bo placówka opiekuńcza może równie dobrze oznaczać miejsce dla staruszków.
Dom dziecka bardzo dokładnie określał
swoje zadanie. W 90 proc. o losach dzieci
decydują osoby, które nie mają o tym pojęcia, nigdy nie widziały domu dziecka i nigdy nie spotkały dzieci z domu dziecka.

rozmawia AGNIESZK A ŚWIĘCICK A

Na nasze spotkanie przyjechała Pani
rowerem. To element stylu życia?
Na rowerze załatwiam wszystkie sprawy, tylko po zakupy jeżdżę samochodem.
Mieszkam w Wilanowie, pięknej dzielnicy
z kilometrami ścieżek rowerowych. Prawie codziennie przemierzam jakieś 12 km.
Swoją niewyobrażalną kondycję w 70 procentach zawdzięczam jeździe na rowerze.
A pozostałe 30 procent?
Pełny wegetarianizm, nie jem nawet drobiu, niepicie wódki i niepalenie. Naprawdę są takie osoby, które nie piją i nie palą.
Jestem jak generał Jaruzelski.

Zostałam wychowana
w przekonaniu,
że człowiek,
który nie pracuje,
degeneruje się.
Który dożył pięknego wieku.
No właśnie. Zresztą mam teściową, która pije wino, ale nigdy w życiu nie paliła, cały dzień spędza w ogrodzie. Skończyła 94 lata, mieszka sama, ma hektar
ogródka, który uprawia z pomocą wpadającego do kopania Ukraińca. Sama go-

HANNA BAKUŁA

Ma opinię osoby kontrowersyjnej, co nie przeszkadza
jej pomagać tym, którzy pomocy potrzebują. Jest
przekonana, że gdyby każdy Polak robił tyle co ona,
w naszym kraju nie byłoby sierot z domów dziecka.
tuje, obsługuje komputer, zgrywa zdjęcia. Tylko podziwiać i naśladować.
Podziwiać i naśladować powinno się
też tych, którzy pomagają dzieciom
z domów dziecka. Pani to robi.
Nie mam własnych dzieci, bo za nimi nie
przepadam. Doszłam do wniosku, że gdybym je miała, do niczego bym nie doszła,
bo jestem nadopiekuńcza i koncentrowałabym się tylko na dziecku. Właśnie spędza
ze mną dwa tygodnie wakacji dziewczyna
z domu dziecka. Andżelika ma 18 lat, nikt
nie nauczył jej, że można się uśmiechać,
mówić „dzień dobry” i „proszę”. Uczę ją,
że trzeba być otwartym na ludzi. Sądzę
jednak, że moja dobroczynność to bardzo
nudny temat. Zwłaszcza że zajmuję się
tym od 19 lat. Ile można?

Znana malarka,
pisarka
i publicystka.
Absolwentka
wydziału
malarstwa
warszawskiej
Akademii Sztuk
Pięknych, baczna
obserwatorka
życia Polaków.
Jej fundacja
propaguje polską
kulturę, zajmuje
się dwoma
domami dziecka
i organizuje
festiwale muzyki
Franciszka
Schuberta.

Trudno mi uwierzyć w to Pani znudzenie. Jestem też przekonana, że zajmuje
się Pani pomaganiem domom dziecka
nie dla kolejnego artykułu w gazecie.
Absolutnie nie. To moja prywatna sprawa. Pomaganie innym odbywa się zupełnie bez wysiłku, jeżeli ma się narzędzie, czyli w moim wypadku fundację.
Robię to chętnie. Czasem bywa to irytujące, ponieważ nikt nie rozumie, dlaczego to robię, i nikt nie rozumie, co robię.
Nie mieści im się w głowie, że bez żadnych pieniędzy od 19 lat pomagam domom
dziecka. To efekt mojego wychowania. Po-

TANIE LEKI
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Jak udaje się Pani znaleźć czas
na pomaganie?
Lubię być zajęta, nie umiem odpoczywać. Mój dziadek był z pochodzenia Niemcem, protestantem. Zostałam wychowana w przekonaniu, że człowiek, który nie
pracuje, degeneruje się. Nie ma sekundy,
żebym nie pracowała. Jeżeli nie robię tego fizycznie, myślę o tym, co namaluję, co
napiszę. W naszym domu rządziły kobiety, one decydowały o wszystkim, a męż-
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czyźni zarabiali pieniądze i mieli święty
spokój. Kobiety też zarabiały. Pamiętam,
że moja ciotka w spółdzielni chałupniczej
szyła nocne koszule flanelowe, różowe lub
błękitne. Dorabiała do domowego budżetu
i miała swoje pieniądze. Ja, babcia, mama,
wszystkie ciotki miałyśmy te koszule.
Artystyczna dusza zaprowadziła
Panią do ASP.
To były późne lata 70. XX wieku. Do ASP
zawsze i wszędzie trafiają ludzie bardziej
utalentowani, z większym luzem, wyobraźnią, otwarci na świat. Myślę nawet, że artyści są odważniejsi niż zwykli
ludzie, ponieważ zwykli ludzie ryzykują utratę pozycji czy stanowiska, a artystę można pocałować w nos. Bycie artystą to decyzja na całe życie, nie można
się z niej wycofać. Talent się dostaje, tak
jak otrzymuje się kształt uszu. Może lepiej zostawmy ten kształt uszu i porozmawiajmy o życiu.
Pani niewątpliwie było ciekawe.
Kilka lat spędziła Pani w Stanach.
Jak bardzo życie tam różni się
od życia w Polsce?
Nie ma porównania. To taka różnica jak
między małą podkarpacką wsią a Paryżem. My jesteśmy wioską, choć wydaje
się nam, że nią nie jesteśmy. Jedyne, czego naprawdę zazdroszczę Polakom, to ich
wiary w swoją wyjątkowość i nieomylność
oraz dumy narodowej, która jest bardzo
pozytywnym zjawiskiem, jeżeli ma się
ku temu poważne powody. W naszym wypadku ta duma bywa wzruszająco niepoważna. Myślę, że ta ogromna różnica tkwi
w nas. Ludzie z Zachodu, szczególnie ze
Stanów są bardzo otwarci, uśmiechnięci,
chętni. Wychodzą do drugiego człowieka,
potrafią się wspólnie bawić i rozpaczać,
mają ogromne serce dla nieszczęścia. Obrazowo różnica między Stanami a Polską
wygląda tak: tam jest deser z bitą śmietaną, u nas tego deseru albo w ogóle nie ma,
albo jest jakaś resztka kisielu.
Pierwsze wrażenie, gdy patrzy Pani
na starszego Polaka.
Nieprawdopodobne zaniedbanie i tusza.
90 proc. osób po sześćdziesiątce cierpi
na otyłość chorobliwą. Polacy bardzo się
postarzają strojem, wiele osób nie farbuje siwych włosów, co wygląda okropnie.
Wyglądają 20 lat starzej od swoich rówieśników z zagranicy.
Z czego to wynika?
Z diety. Jesteśmy żywnościowym skansenem. Kiełbasa, schab, kotlety, karto-

WYWIAD

Podejrzewam, że w Pani domu
rodzinnym nie było kuchni
wegetariańskiej. A jaka była?
Polska. Mielone smażone na smalcu,
schabowe wielkości talerza, kartofle polane tłuszczem, mizeria i sałata ze śmietaną, zupy ze śmietaną, zupy na mięsie
ze śmietaną. Byłam bardzo grubym
dzieckiem. Pamiętam, że moja mama
szczypała mnie w tyłek, żebym płakała,
a babcia wkładała mi do ust zupę. Mam
ogromny uraz do domowego jedzenia.
Gdy widzę reklamy: „Zjesz jak u mamy”
czy „Obiady domowe”, przed oczami robi
mi się czarno. Kiedy pierwszy raz w życiu jadłam bryzol, popłakałam się. Zdarzyło się to w Toruniu w restauracji Polonia. Był koniec lat 70., studiowałam
na pierwszym roku i mieszkałam w akademiku. Mama przyjechała w odwiedziny i poszłyśmy do restauracji. Zamówiłam bryzol, zjadłam kawałek i zaczęłam
płakać. Kelnerzy się przestraszyli, mama zapytała, dlaczego płaczę, a ja odpowiedziałam: „Bo to jest takie smaczne”.
Miałam 19 lat, pierwszy raz jadłam bryzol i był to najpiękniejszy moment w moim dotychczasowym życiu. W domu nie
używało się czosnku, oliwy, przypraw
i ziół, wykorzystywano tylko cebulę, sól
i pieprz. Kilka lat później powiedziałam
koledze, że nie będę mieszkała w Polsce,
bo jest tu niedobre jedzenie.

Hanna Bakuła
mieszkała
w Stanach 9 lat.
Dziś często
podróżuje
do Nowego Jorku.

R E K L A M A

Kiedy zainteresowała się Pani
wegetarianizmem?
Będąc w Stanach. Z koleżankami i kolegami wynajmowaliśmy duży dom. Przyjechaliśmy z Polski, więc zachłysnęliśmy się ilością mięsa, które można było
kupić, kupowaliśmy je i smażyliśmy.
Sprowadziło się do nas dwóch doświad-

Na pewno potrafi Pani świetnie
gotować.
Napisałam nawet książkę kucharską „Gar
Anonim, czyli z kim jeść”. Jestem wielbicielką kuchni fasolowej.
Ma Pani ulubione danie?
Kilka. Zupa z soczewicy, łosoś w galarecie z rodzynkami, migdałami i dużą ilością soku z cytryny, sushi. Podam przepis.
W filet z łososia, świeży, ze skórą wklepujemy sól, polewamy cytryną. Przygniatamy talerzem, odstawiamy na godzinę.
Potem wstawiamy do piecyka (180°) i pieczemy 8 minut. To jedno z najlepszych dań
na świecie, w dodatku po nim nie utyjesz.

Nigdy nie mieszkałam
z żadnym facetem,
nawet z mężem,
bo uważam, że szkodzi
to na głowę.
Porozmawiajmy o innych przyjemnościach. Lubi Pani jeździć na rowerze.
A spacerować?
Nienawidzę. Mogę jeździć na rowerze,
pływać i chodzić po sklepach, natomiast
wykluczone są: wożenie mnie kajakiem,
łódką czy żaglówką, kąpiel w Bałtyku
i w jeziorze, ponieważ wierzę, że są tam
topielcy i złapią mnie za nogę. Gram
w brydża, w scrabble. Czytam.
Wspomniała Pani, że babcia, mama
i ciocie były silnymi kobietami. To one
sprawiły, że Pani też się taka stała?
Na pewno były dla mnie przykładem.
Długo nie wiedziałam, że są kobiety,
które proszą mężczyznę o pieniądze,
bo ich nie mają, a chcą sobie coś kupić.
We wszystkich moich małżeństwach zarobione pieniądze wkładało się do szuflady i każdy brał tyle, ile potrzebował.
Nikt nigdy w mojej rodzinie nie wydzielał pieniędzy. Jako dziecko byłam bardzo krótko trzymana z kasą. Miałam jedzenie, ubrania, bilety autobusowe, więc
na co dziecku pieniądze?
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Na przykład na słodycze.
Ależ ja byłam za gruba. Prawdziwy pulpet, miałam dołeczki w buzi, kolankach.
W latach 50. i 60. taka była moda, dziecko
musiało mieć tłuszczyk.
Kiedy zrzuciła Pani ten „modny”
tłuszczyk?
Miałam 18 lat. Wtedy jako żart ukazała się
w „Szpilkach” dieta amerykańskich pilotów. Zaczęłam ją stosować i w ciągu trzech
miesięcy zrzuciłam 15 kg.
Cóż to za dieta?
Doskonale ją pamiętam. Jej celem było odchudzenie faceta o 15 kg w ciągu miesiąca. Można było „zjeść” 40 punktów. Mięso gotowane i pieczone, biały chudy ser,
jajko, kieliszek wódki – 0 punktów, wino – 1 punkt, kalafior – 6, 100 g kartofli
– 16, kromka chleba – 20, pomidor – 20.
Nie wolno jeść owoców, orzechów, używać skrobi i cukru. Zastosowałam tę dietę, by odchudzić się na bal maturalny.
Jadłam dużo i, ku zdumieniu matki, znikałam w oczach. Potem poznałam równie skuteczną dietę burakową – nudną,
ale pozwalającą zrzucić kilogram dziennie. Śniadanie: dwa jajka na twardo, sól
i pieprz, gorzka herbata lub kawa – zatyka żołądek do godz. 14. Na obiad: 150 g
ugotowanej kury bez skóry oraz buraki
w dowolnej formie, byle bez tłuszczu i cukru. Kolacja: jajko na twardo albo kawałek ugotowanej kury. Naprawdę traci się
kilogram dziennie, ale diety nie można
stosować dłużej niż dwa tygodnie, czyli
pozbywamy się 14 kilogramów. Daję osobistą gwarancję na skuteczność obu diet.
Koniec o dietach, porozmawiajmy
o dniu pracy Hanny Bakuły.
Cały czas pracuję, bo albo wymyślam
książkę lub obraz, albo załatwiam coś
z książką czy wystawą, albo organizuję plener lub wyjazd dla dzieci. Nie mam,
niestety, wakacji. Cały czas jestem w pracy. Jest to bardzo męczące, ale ponieważ
pochodzę z rodziny, w której wszyscy
biegną, nie znam słowa zmęczenie. Mogę być śpiąca, lecz zdarza się to o drugiej
w nocy. Idę spać, wstaję o dziewiątej i już
nie jestem śpiąca. Sama zasypiam i sama
się budzę. Przed snem czytam. Zawsze.
Nigdy nie mieszkałam z żadnym facetem,
nawet z mężem, bo uważam, że szkodzi to
na głowę. Bycie z drugą osobą nie tylko
nie wzbogaca, ale bardzo zubaża, bo człowiek nie poświęca myśli temu, czemu powinien, czyli ważkim problemom czy sobie, tylko tej drugiej osobie, która mu się
kręci pod nosem.

– średnia cena r ynkowa

Pani jest wegetarianką. Co o tym
zadecydowało?
Zdałam sobie sprawę ze sposobu mordowania zwierząt i wyobraziłam kury z obciętymi dziobami. Wiem, że brzmię jak
psychopatka, ale trzeba sobie uświadomić, że zjadamy żywe istoty. Dieta wegetariańska jest pyszna, mięso, które
nie jest nam potrzebne do życia, można
w 200 procentach zastąpić rybą.

czonych wegetarian i zaczęli przygotowywać swoje dania. Grzaneczki z czosnkiem, a na to gorgonzola i do piecyka.
Tu makaron, tam pestki i orzechy, minestrone... Zapytałam, czy mogę się z nimi
stołować. Zgodzili się. Mięsa nie jem już
od 1984 r., czyli od 30 lat.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

fle – już nikt tak nie je na świecie. Je się
pyszne sałaty, ryby.
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ZDROWIE

28,27 zł**

*
20,98 zł

36,94 zł**

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

HANNA MĄDR A

horzy na padaczkę wstydzą się
swojej dolegliwości, uważając
ją za największą życiową porażkę. Czasami wręcz rezygnują z pracy i życia towarzyskiego. A przecież epilepsja jest taką samą chorobą
przewlekłą, jak cukrzyca czy nadciśnienie! W mózgu chorego dochodzi czasem
do nieprawidłowych bioelektrycznych
wyładowań, które dezorganizują jego
pracę. Wtedy on cierpi z powodu ataku
– lecz poza tymi okresami żyje, myśli,
czuje i funkcjonuje zupełnie normalnie.

PRZYCZYNA TKWI W MÓZGU
Padaczka bywa skutkiem wypadku,
zwłaszcza gdy doszło do urazu głowy.
Może być jednak też efektem okołoporodowych uszkodzeń mózgu, niedotlenienia, a nawet infekcji wirusowej, zapaleniu ucha środkowego, zatok czy
mózgu. Jeśli kobieta w ciąży zażywa
narkotyki, pali papierosy, pije alkohol
czy bierze różne leki albo jest narażona na kontakt z silnymi substancjami
chemicznymi, np. toksycznymi metalami ciężkimi, może urodzić dziecko z uszkodzeniem mózgu, skutkującym padaczką. Epilepsja bywa skutkiem
uszkodzenia mózgu przez alkohol lub
w wyniku efektów ubocznych niektórych leków. Zdarza się, że jest skutkiem
nieleczonych lub źle leczonych chorób
układowych, takich jak cukrzyca, czy
zaburzeń krążenia albo schorzeń genetycznie uwarunkowanych, np. stwardnienie guzowate. Mówimy wtedy o padaczce objawowej. Częściej mamy
do czynienia z tzw. padaczką samoistną, która pojawia się nagle i jest
związana z uszkodzeniem
grupy komórek nerwowych
(związane prawdopodobnie
z życiem płodowym). Obecnie coraz więcej dzieci
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Przez lata padaczkę uważano
za chorobę wstydliwą. Bano
się epileptyków. Niesłusznie,
bo ta choroba nie jest w żaden
sposób groźna dla otoczenia.

arteriografię, czyli badanie krwionośnych naczyń z mózgu oraz płynu mózgowo-rdzeniowego (gdy trzeba wykluczyć stan zapalny). Nie każdy bowiem
atak drgawek musi oznaczać padaczkę.
Gdy mamy pewność, że to epilepsja, pora na ustalenie leczenia. Jego
zadaniem jest zmniejszenie ilości napadów, osłabienie ich intensywności
lub – w najlepszym przypadku – całkowite im zapobieganie. Terapia polega na zastosowaniu dwóch czynników:
farmakoterapii (leków przeciwpadaczkowych) i elektrostymulacji. Leków, które pomagają, jest wiele – kluczowe jest ich regularne i długofalowe
zażywanie. Jeśli choroba nie ustępuje w wyniku leczenia, medycyna sięga po elektrostymulację nerwu błędnego (SNB) – najdłuższego nerwu naszego
organizmu. Wszczepia się do mózgu
specjalny stymulator, dzięki któremu
uzyskuje się znaczną redukcję napadów
padaczkowych.

RÓŻNE OBLICZA ATAKÓW
Epilepsja ujawnia się przed 20. rokiem życia lub po zakończeniu 60 lat.
To, jak będzie wyglądało ujawnienie
choroby, zależy od tego, w jakim rejonie
mózgu dojdzie do bioelektrycznych wyładowań. Ataki mogą być głębokie lub
tzw. częściowe. Podczas głębokiego ataku chory może nawet stracić przytomność, a gwałtowne drgawki i sztywnienie mięśni obejmują całe ciało. Taka
reakcja łączy się nierzadko z bezwiednym oddaniem moczu, przygryzieniem
języka, pojawieniem się piany na ustach
i trudnością w oddychaniu. Na szczęście
tego typu atak trwa nie więcej niż dwie
minuty. Chory po nim jest tak wyczerpany, że z reguły zasypia i nie należy
go wtedy budzić. Napad częściowy jest
zdecydowanie mniej dramatyczny. Często jest to po prostu zaburzony odbiór
zewnętrznych bodźców: czucia, smaku, zapachu, ograniczone rejestrowanie
dźwięków lub obrazów. Chorzy mogą
mieć mimowolne automatyczne skurcze mięśni, np. ruchy rąk, odpinanie
i zapinanie guzików, kręcenie palcami.
Czasem bezgłośnie ruszają wargami lub
bez sensu chodzą po pokoju. Bywa też,
że napad objawia się chwilowym bezruchem i nieprzytomnym wyrazem twarzy, co, zwłaszcza u dzieci, traktowane
jest jako „zagapianie się”.

POMOC PODCZAS ATAKU
Jeśli widzimy kogoś, kto ma właśnie „głęboki” atak, trzeba mu pomóc!
Przede wszystkim chrońmy głowę chorego: podłóżmy pod nią coś miękkiego i odsuńmy przedmioty, o które mógłby się uderzyć. Trzeba też poluzować
ubranie, by mógł swobodnie oddychać.
Najlepsza pozycja podczas ataku to pozycja boczna ustalona – na boku, z twarzą lekko skierowaną ku dołowi, by ślina mogła wypływać na zewnątrz, a nie
płynąć do gardła – w ten sposób chory uniknie zakrztuszenia czy zadławienia. Mitem jest, że trzeba włożyć mu coś
między zęby – tego nie róbmy, bo przyniesiemy mu więcej szkody niż korzyści.
Jeśli chory podczas napadu częściowego
upiera się przy zrobieniu czegoś, nie należy mu w tym przeszkadzać, lecz asekurować. Zahamowanie takiej czynności może wywołać agresję!

ROZPOZNANIE CHOROBY
Diagnozę stawia się na podstawie
badania elektroencefalograficznego
(EEG), mierzącego natężenie aktywności bioelektrycznej mózgu. Pomocniczo
stosuje się też rezonans magnetyczny
i tomografię komputerową, a czasem też

Konsultacja: lek. med. Dariusz Tertoń,
neurolog
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cierpi na tzw. padaczkę odruchową,
wywoływaną przez określone bodźce
(akustyczne lub świetlne), np. migoczący ekran monitora lub telewizora. Atak
epilepsji odruchowej może wywołać też
popularny na dyskotekach błysk lampy stroboskopowej. Jest to tzw. padaczka światłoczuła

– średnia cena r ynkowa

*
14,99 zł

P
PA
PADACZKI
ADACZKII
nie trzeba
się bać
C

P O L E C A J Ą

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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tajemnic
Dlaczego leki refundowane
mają we wszystkich
aptekach taką samą cenę?
Które lekarstwa możemy
kupić w promocji? Na te
i inne pytania odpowiada
nasz ekspert – Marian
Witkowski, konsultant
farmaceutyczny i trener
w firmie Farma Center.
Panie magistrze, do redakcji naszego
magazynu przychodzi wiele pytań
od pacjentów, którym trudno jest
się zorientować w nowych zasadach
dotyczących leków refundowanych.
Pytają, dlaczego leki bez recepty
w różnych aptekach mają różną
cenę, często promocyjną, a leki
refundowane – nie. Jak pacjent
ma się w tym połapać? Czy mógłby
Pan to wyjaśnić?
W Polsce sprzedawanych jest
kilkanaście tysięcy różnych leków.
Na przeciętną aptekę przypada ich
pięć-sześć tysięcy. Podstawowy podział
to ten na leki, które przepisuje lekarz,
i te wydawane bez recepty, czyli OTC
(ang. Over the Counter), jak się je potocznie nazywa w branży farmaceutycznej. Idea OTC umożliwia pacjentom
samoleczenie powszechnych dolegliwości, jak również w okresie przed zasięgnięciem porady lekarskiej.
Czy to ma wpływ na cenę leków bez
recepty?
Tak, ponieważ te leki mogą być sprzedawane w niemal dowolnej cenie, tzw.
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umownej. Tu nie ma ograniczeń prawnych. Ograniczeniem jest tylko kieszeń
pacjenta, czyli rynek. Apteki starają się
być konkurencyjne i oferować te lekarstwa taniej, co jest wynikiem różnych
rabatów pochodzących od producenta
lub hurtowni, jak również ilości tego leku kupionego przez daną aptekę. Nie
jest jednak możliwe, aby jedna placówka miała wszystkie preparaty w tak korzystnej dla pacjenta cenie. Będzie to raczej kilka pozycji do wyboru.
A jak na tym tle wygląda sprawa
leków na receptę?
Tę grupę dzielimy na dwie części – refundowane i nierefundowane przez
NFZ. Oczywiście, jeśli rozpatrujemy
to w kategoriach ceny, czyli tego, ile płaci sam pacjent. Zapłata ta nie jest ceną
całkowitą leku, bo do tego, ile uiszcza
pacjent, resztę dopłaca NFZ.
A czy są lekarstwa na receptę
całkowicie odpłatne, do których
budżet państwa nie dopłaca?
Oczywiście, na przykład leki antykoncepcyjne – musimy je kupić w pełnej cenie. Do grupy preparatów pełnopłatnych
zaliczyć możemy antybiotyki do użytku
zewnętrznego w postaci maści, żeli i kropli do oczu oraz na przykład leki
stosowane w leczeniu trądziku.
Druga grupa lekarstw na receptę
to leki refundowane?
Tak, i tu pacjentom należy się wyjaśnienie, jak funkcjonuje nowy system refundacji, wprowadzony od 2012 roku.
Ceny tych lekarstw zmieniane są przez
Ministerstwo Zdrowia raz na dwa miesiące. I przez te dwa miesiące zapłata
pacjenta za dane lekarstwo we wszystkich aptekach w Polsce jest taka sama.
Po okresie dwóch miesięcy odpłatność
i zapłata pacjenta zostają odgórnie zmienione i znowu w okresie obowiązywania nowej – wszędzie są identyczne.

Ale pamiętamy takie hasło
„Leki za grosz”. Swego czasu było
dość popularne...
Wejście w życie w roku 2012 nowej
ustawy refundacyjnej zablokowało
możliwość jakichkolwiek aptecznych
działań promocyjnych w obszarze leku
refundowanego. Oznacza to, że od ustalonej odgórnie zapłaty, jaką ma ponieść
pacjent, nie można już udzielać rabatów ani obniżać ceny, a tym bardziej
sprzedawać leku za grosz. Taki proceder jest wykroczeniem ściganym przez
polskie prawo.
Ale komu to przeszkadzało? Przecież
wcześniej pacjenci mogli kupować
taniej, czasem właśnie za grosz.
Pozornie, bo de facto wszyscy, jako podatnicy, do tego dopłacaliśmy. Cena
każdego leku refundowanego jest stała,
jeśli pacjent kupuje drogi lek za symboliczną kwotę, wówczas budżet państwa musi pokryć różnicę. A skąd? Ano
z naszych podatków. Ponadto niska cena niektórych leków powodowała ich
nadmierną konsumpcję. Znacznie wyż-

szą, niż istniała konieczność. Pojawiło
się w prasie wiele artykułów o lekach
wyrzucanych do śmietnika, bo skoro
można było je kupić za grosz, pacjenci
uważali, że „nic nie były warte”. Może
to skrajny przykład, na pewno uproszczenie oddające istotę sytuacji. Pomijając fakt, jak bardzo taki proceder
wyrzucania leków do śmietnika jest
szkodliwy dla środowiska.
Co radziłby Pan pacjentowi, który
chce jak najtaniej kupić niezbędne
mu lekarstwa?
Przy obowiązującym systemie w ochronie zdrowia nie ma już sensu szukać,
gdzie dany lek refundowany będzie
sprzedawany taniej, gdyż w każdej aptece będzie on miał identyczną cenę.
Jest jeszcze kwestia tańszych zamienników, ale to już zagadnienie na kolejną rozmowę. Warto natomiast szukać
promocyjnych cen na leki popularne,
z grupy OTC, czyli jak na początku rozmowy tłumaczyłem, sprzedawanych
bez recepty.
Dziękujemy za rozmowę.

– średnia cena r ynkowa
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Nie lepiej jednak odwlec operację,
skoro po latach protezę trzeba będzie
wymienić?
Obecnie mamy protezy naprawdę wysokiej klasy. Jeśli są to endoprotezy bezcementowe, szybko wgajają się do kości.
Dla zwiększenia żywotności stosujemy ceramiczne wkłady do panewki oraz ceramiczne głowy. Są w stanie
wytrzymać kilkanaście lat, a jeśli konieczna będzie wymiana, to tylko tzw.
elementów ruchomych, bez tych, które już wgoiły się do kości. Kiedyś były słabe protezy: panewka była wykonana z niskiej jakości polietylenu,
a główka z metalu, co powodowało tarcie i w związku z tym powstawanie

Co pacjent może zrobić, by uniknąć
powikłań?
Zanim zostanie przyjęty do szpitala,
musi być gruntownie przebadany: chcemy wyeliminować wszelkie możliwe
źródła infekcji. Trzeba wykonać pantomogram szczęki, u kobiet konieczne jest
badanie ginekologiczne. Sprawdzamy
wydolność układu krwionośnego i naczyń żylnych, by uniknąć zakrzepicy.
Po wypisie ze szpitala pacjent dostaje
informację, że jeśli np. będzie miał wykonywany jakikolwiek zabieg stomatologiczny, to konieczny jest antybiotyk,
by nie doszło do wtórnego powikłania
bakteryjnego i infekcji wokół protezy.
Jest to konieczne co najmniej przez 2 lata po operacji, a moim zdaniem – nawet
do końca życia. Infekcja bakteryjna zawsze będzie się skupiała wokół protezy,
która jest ciałem obcym.

Panie Doktorze, kiedy konieczna jest
operacja endoprotezowania stawu
biodrowego?
Wskazaniem do operacji jest ból stawów uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Pojawia się w ciągu dnia,
a niejednokrotnie wybudza pacjenta
w nocy. Ból powraca, jest uciążliwy, bywa, że doprowadza nawet do depresji.
Na zdjęciu rentgenowskim widać zmiany zwyrodnieniowe stawów. Najważniejsze jest to, by wykonać operację,
kiedy jeszcze nie doszło do znacznego
ograniczenia ruchomości stawu. Choroba zwyrodnieniowa dotyczy nie tylko
powierzchni stawowych. Gdy jest bardziej zaawansowana, dotyka też więzadeł i mięśni. Jeśli dojdzie do przykur-

Endoprotezy dostępne w Polsce
są dobrej jakości?
Tak. Nowoczesne endoprotezy są wykonane z dobrych materiałów, ich po-
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Jak szybko po zabiegu trzeba
rozpocząć rehabilitację w domu?
Zalecenia są indywidualne dla pacjenta.
Ideałem jest sytuacja, gdy po ok. 2 tygodniach od powrotu do domu idzie na
3-tygodniową rehabilitację stacjonarną.
Ten okres jest ważny, gdyż w tym czasie
goi się rana oraz tkanki miękkie wokół
implantu. Gdy jest już całkowicie zagojona, można rozpocząć bardziej intensywną rehabilitację. Po pół roku od zabiegu
powstaje tak dobra blizna wewnątrzstawowa, że pacjenci mogą właściwie wykonywać wszystko. Oczywiście trzeba
dbać o protezę: nie nosić ciężkich rzeczy, by nie dochodziło do jej mechanicznego uszkodzenia, i nie biegać. Można za to jeździć na rowerze, zarówno
zwykłym, jak i stacjonarnym, pływać
(z wyłączeniem „żabki”, by nie doszło
do zwichnięcia stawu), prowadzić normalny tryb życia.

Jak powinien postępować pacjent
po zabiegu?
Już w 1. dobie po operacji wstaje, początkowo chodzi o kulach po pokoju,
potem po korytarzu, jest rehabilitowany. W 3.-4. dobie uczy się chodzić
po schodach. Zwykle w 5. dobie jest
wypisywany do domu, potrafi już samodzielnie chodzić o dwóch kulach,

czów mięśni, efekt zabiegu nie będzie
dobry. Niestety, tak się zdarza, jeśli pacjent czeka na zabieg 2-3 lata i zmiany
zwyrodnieniowe objęły też mięśnie.
Pacjent po operacji nadal odczuwa ból,
choć ma już nowy staw?
Tak, np. bolą mięśnie wokół protezy,
gdyż nadal są przykurczone. Dlatego operacji nie wolno odwlekać, jeśli wiadomo,
że jest konieczna. Trzeba ją przeprowadzić, zanim zostanie ograniczony zakres ruchomości stawu. Kiedyś uważano,
że trzeba starać się jak najdłużej „chodzić na swoim stawie”, dopiero jak to już
nie będzie możliwe, wtedy trzeba wykonać operację. Dziś podejście zmieniło się.
Zwyrodnienie stawów jest procesem postępującym, dlatego najlepiej wykonać
operację jak najwcześniej. Odwlekanie
tylko pogłębia chorobę.

po schodach, do góry i na dół. Postępowanie po zabiegu w dużym stopniu zależy od wieku osoby operowanej
i rodzaju endoprotezy. Jeśli jest to endoproteza klasyczna, zabieg był duży,
pacjent jest starszy, zalecamy, by siadał wysoko: trzeba podwyższyć łóżko,
krzesło, na sedes zamontować specjalną nakładkę, by nie doszło do zwichnięcia stawu. Jeśli jednak zastosowaliśmy technikę mało inwazyjną, a głowa
endoprotezy była duża, nie jest to konieczne. Ostrzegamy jednak, by pacjent przez pierwsze 3 miesiące po operacji był ostrożny: nie może np. zrobić
zbyt głębokiego siadu. Średnio sprawny
człowiek w 6-8 tygodni od zabiegu już
potrafi chodzić bez kul i może myśleć
o powrocie do normalnej aktywności,
także do pracy.

DOPASOWANE DO PACJENTA
drobin polietylenowych, pojawienie się
miejscowego stanu zapalnego i obluzowanie protezy. Dla osób młodych najlepsze są protezy krótkotrzpieniowe.
Starszym, powyżej 70. roku życia, które zwykle mają osteoporozę, wszczepiamy raczej te cementowe. Obecnie protezę dobiera się do pacjenta, w zależności
od jego wieku, stanu zdrowia i kości.
Jeśli to możliwe, staramy się wykonywać operacje małoinwazyjne, które minimalnie uszkadzają tkanki miękkie
i przyczepy mięśniowe.

Rodzaj endoprotezy i wykonywanego
zabiegu zależy od pacjenta, jego wieku
i stanu kości.
❱ Klasyczna ma standardową długość
trzpienia i osadzana jest na zasadzie
wklinowania do kości, do 1/3 jej
bliższej części.
❱ Krótkotrzpieniowa jest krótsza
od klasycznej. Wymaga dobrego
stanu tkanki kostnej pacjenta.
❱C
 ementowa jest osadzona przy użyciu
cementu kostnego jako zaprawy
utrzymującej implant wewnątrz
kości. Obecnie stosowana coraz

rzadziej, przeznaczana dla osób
z zaawansowaną osteoporozą.
❱ Bezcementowa to specjalnie
skonstruowany implant, pokryty
substancją przyspieszającą wrastanie
kości w chropowatości implantów.
❱ Zabieg klasyczny wykonuje się
tradycyjną metodą z szerokiego
dostępu, przeważnie z użyciem
standardowego implantu.
❱ Mało inwazyjny natomiast z dostępów
oszczędzających mięśnie (bez ich
odcinania).
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Jak często zdarzają się powikłania
po operacji?
U ok. 2,5-3 proc. pacjentów. Sama operacja może być powikłana infekcją, może dojść do zatorowości żylnej, płucnej. Po pewnym czasie może dojść do
obluzowania protezy („odklejenia się”
jej od kości). Innym powikłaniem jest
zwichnięcie protezy lub złamanie kości wokół implantu, najczęściej na skutek upadku.

– średnia cena r ynkowa

Nie można odwlekać operacji
– z dr. Pawłem Łęgoszem,
ordynatorem oddziału Ortopedii
Dorosłych Kliniki Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, rozmawia
Katarzyna Pinkosz.

wierzchnie są pokryte substancją, która szybko ulega integracji z kością. Zabieg endoprotezowania został uznany
przez Światową Organizację Zdrowia
za jedną z najbardziej skutecznych procedur w medycynie: pacjent przychodzi
z silnymi dolegliwościami bólowymi,
wykonujemy zabieg, a po 8 tygodniach
jest w stanie wrócić do pełnej aktywności – jeśli nie dojdzie do powikłań
po operacji.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Biodro
jak nowe
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lupą
Z nietrzymaniem moczu
zmagają się miliony ludzi
na świecie. Problem
ten częściej dotyka
kobiet, zwłaszcza
po porodzie oraz
w okresie menopauzy.
LIDIA SADOWSK A

S

zacuje sie, że w Polsce kłopoty z nietrzymaniem moczu
mają trzy miliony kobiet. Dolegliwość ta jest na tyle krępująca, że osoby, których dotyczy, ukrywają
to często nawet przed najbliższymi. Pomocy lekarskiej szuka zaledwie 20 proc.
chorych. Polskie przepisy definiują nietrzymanie moczu jako zespół objawów,
a nie chorobę. To powoduje, że refundacja leczenia dotyczy tylko wybranych
usług i procedur medycznych.

PRZYCZYNY
Mocz spływa moczowodami z nerek do pęcherza. W miarę jego przybywania, pojawia się uczucie coraz silniejszego
parcia. Człowiek zdrowy może kontrolować opróżnianie pęcherza, a chory – nie.
Brak kontroli to właśnie nietrzymanie moczu (NTM). Medycyna wyróżnia różne jego rodzaje. Najczęściej występującym jest
wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM,
ok. 70 proc. wszystkich przypadków), które jak sama nazwa wskazuje, pojawia się
podczas wysiłku (np. aktywności fizycznej), a także w czasie gwałtownego kaszlu,
śmiechu czy kichania.
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POMOCNE ĆWICZENIA
Powodem nietrzymania moczu jest
zazwyczaj osłabienie mięśni dna miednicy. U kobiet często dochodzi do ich osłabienia po urodzeniu dziecka oraz w okresie menopauzy. Dla wzmocnienia tej
grupy mięśni zalecane są ćwiczenia polegające na ich rytmicznym napinaniu
i rozluźnianiu (tzw. ćwiczenia Koegla).
Aby wiedzieć, gdzie się znajdują, wystarczy usiąść i zacisnąć zwieracze, jak przy
próbie powstrzymania strumienia moczu. Mięśnie w okolicy cewki moczowej
i odbytu, które w tym czasie zaczynają pracować, to właśnie te, które należy wzmocnić. Ćwiczenia naprzemiennego ich napinania i rozluźniania najlepiej
wykonywać w pozycji, która pozwala
na rozluźnienie mięśni brzucha, ud i pośladków oraz umożliwia dobre wyczucie mięśni ćwiczonych. Pozycją zaleca-

KIEDY DO LEKARZA?
Jeśli zaobserwujesz choćby jeden
z poniższych objawów, zgłoś się
do lekarza rodzinnego, ginekologa
lub urologa:
● korzystasz z to- masz stałe uczualety częściej niż cie parcia)
8 razy dziennie
● popuszczasz
● wstajesz w nocy mocz przy silczęściej niż raz,
nym parciu lub
żeby oddać mocz podczas marszu,
kaszlu, śmiechu
● miewasz niemożliwą do opa- ● musisz stosonowania potrzebę wać podpaski
oddania moczu
w celu zabezpie● masz poczucie,
że pęcherz stale się kurczy (lub

czenia przed plamami na ubraniu
z powodu moczu
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NIE ODWLEKAJ!
Odwlekanie leczenia oraz ograniczanie spożycia płynów powodują
zagęszczanie moczu i w konsekwencji stany zapalne. Szczególnie powinny o tym pamiętać kobiety w ciąży. Po porodzie należy wykonać
badanie sprawdzające kondycję mięśni dna miednicy i jeśli to konieczne
– poddać się rehabilitacji, aby uniknąć problemów w przyszłości.

ną dla osób początkujących jest leżenie
na plecach z nogami ugiętymi w kolanach i z palcami stóp ułożonymi lekko do wewnątrz. Ćwiczenia mięśni dna
miednicy są powszechnie uznaną metodą leczenia, zwłaszcza w wysiłkowym
nietrzymaniu moczu. Wystarczy jeden
trening w ciągu dnia. Ważne, żeby wykonać go starannie! Aby się tego nauczyć,
warto udać się do specjalistycznej poradni nietrzymania moczu i skorzystać z zajęć biofeedback (metoda umożliwiająca osobie ćwiczącej bieżącą obserwację
i korektę ćwiczeń). Podstawowym błędem jest zatrzymywanie oddechu na czas
skurczu i napinanie brzucha. Nieodpowiednie są również ćwiczenia polegające
na przerywaniu strumienia moczu podczas jego oddawania. Może to prowadzić
do wielu kłopotliwych powikłań!

METODY LECZENIA
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna
miednicy są wskazane przy wszystkich
zaburzeniach dotyczących nietrzymania
moczu. Czasami jednak nie wystarczą.
Pęcherz nadreaktywny leczy się
głównie farmakologicznie oraz z pomocą
elektrostymulacji. Natomiast wysiłkowe
nietrzymanie moczu leczy się inaczej. Przy
niewielkim nasileniu objawów oprócz
ćwiczeń stosuje się elektrostymulację.
W przypadku gdy objawy są nasilone,
stosuje się leczenie operacyjne. Zabiegi
chirurgiczne polegają na stabilizacji
cewki moczowej za pomocą specjalnej
taśmy mocowanej od strony pochwy.
W poważniejszych przypadkach taśmę
mocuje się na szyjce pęcherza moczowego.
Operacje te w 80-90 proc. przypadków
kończą się sukcesem. Jeśli jednak
zabieg okaże się nieskuteczny i problem
powraca, wykonuje się powtórną operację,
a w szczególnie ciężkich przypadkach
zakłada się sztuczny zwieracz cewki.
Konsultacja: Elżbieta Kaden, Poradnia

Nietrzymania Moczu, Zespół Przychodni
Specjalistycznych PRIMA w Warszawie
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Kolejnym rodzajem jest nietrzymanie
moczu z parcia, czyli tzw. pęcherz nadreaktywny (OAB). Charakteryzuje go niewłaściwa reakcja pęcherza – wysyła on zbyt
często i zbyt dużo informacji do mózgu
o tym, że jest napełniany płynem. Jednym
z objawów OAB jest mimowolny wyciek
związany z uczuciem nagłego parcia.
Oprócz wspomnianych dwóch rodzajów schorzeń, występuje też trzecie, łączące cechy obu poprzednich – jest to mieszane nietrzymanie moczu. Polega ono
na mimowolnym wycieku z towarzyszącym temu uczuciem nagłego parcia, jak
również podczas wysiłku fizycznego. Dolegliwość ta dotyczy około 25 proc. pacjentów.
Prowadzą do niej m.in. zaniedbania związane z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.
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o słuch
Lekarze biją na alarm: w coraz młodszym wieku
tracimy słuch i rośnie nam pokolenie głuchych.
O tym problemie trzeba mówić głośno!

W

ada słuchu może być
wrodzona. Tę zwykle
wychwytują lekarze
jeszcze w czasie pobytu noworodka w szpitalu. A to dlatego, że od razu po narodzinach każde
dziecko w Polsce przechodzi przesiewowe badanie słuchu. Jeśli zdiagnozuje się jakiekolwiek nieprawidłowo-
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ści, można od razu rozpocząć terapię.
Wiele uszkodzeń słuchu pojawia się
jednak w późniejszych latach życia. Mogą być one następstwem przebytych infekcji, głównie dróg oddechowych i ucha środkowego. Jest
też spora grupa czynników, na które w zasadzie mamy wpływ. To częste przebywanie w hałasie: w salach

WSZECHOBECNY HAŁAS
Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że spacer przy ruchliwej ulicy
czy przebywanie wśród dzieci w czasie przerwy międzylekcyjnej w dużej
szkole może uszkadzać słuch. Natomiast muzyka w dyskotece porów-

Trzeba wiedzieć, że długotrwałe
narażenie na hałas może powodować
podwyższenia progu słyszenia. Stąd
osoby często przebywające w głośnym
otoczeniu z czasem przestają odczuwać dyskomfort. Nie znaczy to jednak, że ich słuch jest bezpieczny.
Co jednak robić, jeśli mieszkamy
w dużym mieście i hałas ulicy towarzyszy nam na co dzień? To prawda,
trudno będzie się od tego odciąć. Można jednak zapewnić ochronę słuchu,

R E K L A M A

– średnia cena r ynkowa

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

MARTA NOWIK

zabaw dla dzieci i centrach handlowych, na dyskotekach i koncertach.
Albo słuchanie głośnej muzyki czy
używanie kiepskiej jakości słuchawek (najgorsze są małe, wewnątrzuszne, ponieważ dźwięk jest emitowany
bezpośrednio do ucha; lepiej korzystać ze słuchawek nausznych, które
dostarczają mniej decybeli). Nic dziwnego, że lekarze o młodych ludziach,
którzy mają problemy ze słuchem,
mówią „pokolenie MP3”. Przyjrzyjmy
się temu bliżej.

Jak wynika
z Narodowego
Testu Słuchu,
przeprowadzonego
w 55 miejscowościach
i z udziałem prawie
9 tysięcy osób,
aż 37 proc. Polaków
ma problem
ze słuchem.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

nywana jest z natężeniem dźwięku
wydawanego przez startujący samolot (ok. 140 decybeli), a poziom hałasu ulicznego wynosi nawet 80-90 dB,
podczas gdy bezpieczna granica dopuszcza maksymalnie 70 db. Już
35-70 dB u wielu osób może powodować zmęczenie, problemy z koncentracją i spokojnym snem. Gdy
zaś w grę wchodzi hałas o natężeniu 80-135 dB, mogą pojawić się zaburzenia pracy układu pokarmowego i krwionośnego, a powyżej 135 dB
– nie tylko nudności i kłopot z utrzymaniem równowagi, ale przede
wszystkim uszkodzenie słuchu, niekiedy – nieodwracalne.

Gorsze wyniki
w nauce
i problemy
z koncentracją
mogą być
skutkiem
pogorszenia
słuchu.
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Duże słuchawki są mniej
szkodliwe dla słuchu niż
te w formie dousznej.

przebywając w ciszy w każdej wolnej
chwili. Dlatego w weekendowe popołudnie o wiele lepszym pomysłem jest
zabranie dziecka na piknik w lesie
za miastem albo długi spacer po parku
niż wyjście z nim do dużego centrum
zabaw lub do kina.

DR DANUTA
ROSIŃSKA-BORKOWSKA

Z dzieckiem, u którego podejrzewamy problemy ze słuchem, trze-

C

ba udać się na wizytę u audiologa lub
otolaryngologa, który przeprowadzi
badania słuchu, np. audiometryczne.
Po stwierdzeniu niedosłuchu zastosuje odpowiednie leczenie:
● jeśli powodem problemów ze słuchem u dziecka jest czop woskowinowy, lekarz usunie go specjalnym przyrządem lub zaleci stosowanie w domu
odpowiednich kropli do uszu;
● jeśli lekarz zaobserwuje, że w uchu
malca gromadzi się płyn, konieczne będzie jego usunięcie podczas zabiegu chirurgicznego (jeśli wcześniej nie przyniesie poprawy leczenie farmakologiczne);
● gdy okaże się, że słuch uległ trwałemu uszkodzeniu, potrzebne jest do-

NIE JEST DOBRZE!
Wyniki Narodowego
Badania Słuchu
– największej kampanii
społecznej dotyczącej
profilaktyki chorób
słuchu – nie napawają
optymizmem.
Przykładowo badanie

Co to jest

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, nawrotową chorobą zapalną, która
cechuje się uporczywym świądem, typowym umiejscowieniem, zależnym od wieku
pacjenta, i charakterystycznymi zmianami. AZS współistnieje z innymi chorobami
atopowymi, np. katar sienny i astma, u chorego lub jego rodziny.

NIEPOKOJĄCE SYMPTOMY

PORA DO DOKTORA
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atopowe zapalenie skóry?

Hałas na poziomie
35-70 dB u wielu osób
może powodować
zmęczenie, problemy
z koncentracją
i spokojnym snem.
Dziecko zamiast mówić, krzyczy
albo siedzi tuż przed telewizorem,
by lepiej słyszeć; częściej bawi się samo niż w grupie albo przynosi złe
oceny ze szkoły czy też ma problemy
z wyraźną wymową? To mogą (ale nie
muszą) być objawy niedosłuchu. Nie
wolno ich bagatelizować. Prawidłowy
słuch umożliwia bowiem dziecku prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny
i społeczny. Niedosłyszący malec może
mieć trudności z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami i niechętnie
brać udział w zabawach.
Uwaga! Najtrudniej jest zaobserwować u dziecka symptomy niedosłuchu jednostronnego, bo można sobie
z nim dość dobrze radzić, nadrabiając
drugim uchem.

ART YKUŁ SPONSOROWANY

w kilku katowickich
podstawówkach
w klasach 1-3
wykazało, że ponad
30 proc. uczniów ma
lekki niedosłuch, który
trzeba jak najszybciej
zacząć korygować,

by się nie pogłębiał.
Co niepokojące,
w kilku przypadkach
zdiagnozowano również
niedosłuch średni,
charakterystyczny
dla osób po 50. roku
życia.

R E K L A M A

branie przez audioprotetyka aparatu
słuchowego odpowiednio dopasowanego do rodzaju i stopnia niedosłuchu, jak również do wieku pacjenta
i wielkości jego ucha. Dzieciom za-

Lekarze o młodych
ludziach, którzy
mają problemy
ze słuchem, mówią
„pokolenie MP3”.
zwyczaj zaleca się modele umieszczane za uchem. W przypadku głębokiego niedosłuchu, gdy aparat słuchowy
nie przynosi już korzyści, rozwiązaniem będzie wszczepienie implantu słuchowego. Dzięki temu mały pacjent na nowo powróci do świata
dźwięków.
Konsultacja: dr n. med.
Aleksandra Skrzypek, lekarz
otolaryngolog z Dolnośląskiego
Centrum Laryngologii Medicus

zęstość występowania tej
choroby wzrasta, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych, i dotyczy
15-20 proc. dzieci. AZS jest dla maluchów i ich rodzin powodem wielu zmartwień, lęku i niekorzystnych
zmian w codziennej aktywności.
W efekcie jakość życia dzieci i stosunki dziecko-rodzice pogarszają się.
Etiopatogeneza AZS jest złożona, biorą w niej udział czynniki środowiskowe, genetyczne i odpowiedź immunologiczna.

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
Zalicza się do nich alergeny, zanieczyszczenie powietrza, wody, żywności, infekcje wirusowe i bakteryjne
oraz substancje chemiczne powszechnego użytku, które mogą wyzwalać
AZS i powodować nawroty. Czynni-

ki te powodują odpowiedź immunologiczną organizmu. U niemowląt
i małych dzieci AZS wywołują najczęściej alergeny pokarmowe. Do głównych należą: mleko, jaja, soja, ryby,
czekolada, owoce cytrusowe, drobnopestkowe lub orzechy ziemne. Objawy
większości alergii pokarmowych występują we wczesnym dzieciństwie,
a często zanikają przed osiągnięciem przez dziecko wieku szkolnego. Od 3. do 4. roku życia coraz większą rolę w patogenezie AZS odgrywają
alergeny powietrznopochodne (roztocza kurzu domowego, naskórek
i sierść zwierząt, pyłki drzew i traw).
Stan zapalny skóry w AZS może
być podtrzymywany i stymulowany
przez działanie superantygenów bakteryjnych. Na skutek suchości skóry, przeczosów spowodowanych drapaniem, antygeny drobnoustrojów
R E K L A M A

łatwo wnikają do naskórka i skóry
właściwej. W patogenezie AZS odgrywają rolę również czynniki niealergiczne drażniące: mechaniczne, fizykalne i chemiczne oraz suchość
skóry związana z nieprawidłową
funkcją bariery ochronnej naskórka. Im bardziej sucha skóra, tym jest
zwykle cięższy przebieg choroby. Poza tym u niemowląt i małych dzieci rozwojowi AZS sprzyja słaba, cienka, delikatna skóra, która łatwo ulega
uszkodzeniom, jest przepuszczalna
i niewystarczająco chroni przed przenikaniem substancji z zewnątrz.

CZYNNIKI GENETYCZNE
Skłonność do atopii jest cechą dominującą i jeśli występuje u obojga rodziców,
to szansa pojawienia się atopii u dziecka
wynosi 70-80 proc., a jeżeli choruje tylko
jedno z rodziców – 30 proc.

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

ZDROWA PRZEKĄSKA, ALE…

orzech...

Garść orzechów włoskich, niecałe 4 dag, to około 250 kcal. Jednak zdaniem dietetyków, to nie powód do strachu przed przytyciem.
Orzechy „sprzątają” układ pokarmowy, wymiatają zaległe złogi, a dostarczone przez nie nienasycone kwasy

ANNA SUKMANOWSK A

DOMOWE RECEPTY
NALEWKA ORZECHOWA
Składniki: 15 zielonych orzechów, pół litra
spirytusu, szklanka cukru
Przygotowanie: Pokrojone w ćwiartki
zielone orzechy włoskie zalać spirytusem.
Słój szczelnie zamknąć i odstawić na około
45 dni. Po czym nalewkę przecedzić, wlać
do butli i szczelnie zakręcić. Pozostałe
orzechy zasypać cukrem i pozostawić
na mniej więcej dwa tygodnie. Wytworzony
w ten sposób syrop połączyć z wcześniej
zlanym ekstraktem, a następnie przelać
do małych butelek. Nalewka ma zbawienne działanie w przypadku problemów żołądkowych, niewielka ilość potrafi zdziałać
cuda. Uwaga, lepiej pić rozcieńczoną.

Laskowe to prawdziwy
eliksir dla mózgu, włoskie
leczą serce, brazylijskie
wzmacniają potencję,
a pistacje według
Chińczyków to „orzechy
szczęścia”. I nie ma w tym
przesady, bo badania
naukowców potwierdziły ich
wpływ na kondycję, zdrowie,
a nawet długowieczność.

O

rzechy to nic innego
jak owoce w skorupce.
Są wśród nich takie sławy
jak orzechy pini czy pistacje, jadalne kasztany i smakowite nerkowce. Orzechami nazywane są też
popularne fistaszki, choć należą one
do rodziny bobowatych, czy migdały
z grupy różowców.

tłuszczowe jedno- i wielonienasycone
są wyjątkowo korzystne dla zdrowia.
Wpływają na zmniejszanie stężenia lipidów we krwi i obniżanie poziomu
złego cholesterolu. Regularne jedzenie orzechów, najlepiej mieszanych
– przyspiesza metabolizm, a więc pomaga też w odchudzaniu.

ROZUM I WITALNOŚĆ

Zdaniem naukowców jedzenie
orzechów poprawia pamięć, koncentrację, zapobiega demencjom, depresjom i lękom. A dzieje się tak m.in.
dzięki zawartym w nich minerałom,
np. miedzi i fosforowi, które sprawiają, że mózg jest lepiej odżywiony i sprawniej pracuje. Orzechy chronią też przed udarem mózgu, zawałem

W starożytności owoce w zdrewniałej łupinie uważane były za symbol
szczęścia, mądrości, płodności. Kto je
orzechy, żyje długo i cieszy się dobrym
zdrowiem – mówią mieszkańcy Bałkanów. Od wieków sięga po nie medycyna ludowa. W Polsce jako środek leczniczy cenione były orzechy włoskie.
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ŻEGNAJ SMUTKU

NIE DLA ALERGIKÓW
Do najczęstszych należy alergia na orzechy ziemne, choć są osoby uczulone na włoskie, laskowe czy
migdały. Alergia na nie może pojawić się już w dzieciństwie. Czasami
niebezpieczna jest nawet niewielka
ilość zjedzonego alergenu czy kontakt z nim przez skórę. Może wówczas
dojść do reakcji, a nawet wstrząsu
anafilaktycznego, który nieraz kończy się śmiercią. Dlatego alergicy powinni mieć zawsze przy sobie adrenalinę, którą stosuje się, gdy nastąpi
atak. Osoby uczulone na orzechy muszą unikać z nimi kontaktu, uważnie
czytać etykiety produktów z podanym
składem. Zdarza się, że w wyrobach
są śladowe ilości orzechów, co dla
alergika może być groźne.

W KOSMETYCE I PRZEMYŚLE
Owoce w skorupce to nie tylko pyszny składnik ciast i deserów.
Orzeszki ziemne służą do wyrobu znanego na całym świecie masła śniadaniowego. Z najdroższych, piniowych
robi się sos do makaronów – pesto.
Z większości orzechów tłoczone są
oleje do produkcji lodów, sosów, wyrobów cukierniczych, np. olej z migdałów jest składnikiem niektórych likierów, zaś z nasion produkuje się
marcepanową masę. Olejki z orzechów wykorzystywane są też do wyrobu kosmetyków, kremów, toników
i płynów do kąpieli. Preparaty z wyciągiem z orzecha włoskiego mające
działanie ściągające i przeciwzapalne,
są skuteczne w leczeniu zmian trądzikowych. Wyciąg z orzecha włoskiego używany jest także do produkcji
samoopalających balsamów i preparatów przyciemniających włosy. Natomiast zmielone łupiny często wchodzą w skład peelingów.
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KTÓRE WYBRAĆ?
Spośród kilkunastu odmian
orzechów każda ma nieco inny smak
i właściwości zdrowotne.
PISTACJE. Koją nerwy (wit. B6).
Amerykańscy naukowcy uważają,
że jedzenie pistacji obniża ryzyko
zachorowania na raka płuc i prostaty.
BRAZYLIJSKIE. Dobre dla serca.
Wzmacniają potencję i żywotność
plemników. Mają dużo selenu, który
wpływa m.in. na regenerację tkanek.
Powinni jeść je chorzy po operacjach,
oparzeniach i z problemami skórnymi.
LASKOWE. Zwane orzechami
młodości. Wpływ na to ma wit. E, która
wymiata z organizmu wolne rodniki,
hamując jego starzenie się. Pomagają
w odchudzaniu.
ZIEMNE. Leczą cerę. Szczególnie
cenny jest zawarty w nich olejek
arachidowy, który łagodzi problemy
z suchą, łuszczącą się skórą. Ułatwiają
trawienie.
NERKOWCE. Działają przeciwzapalnie.
Najnowsze badania wykazały, że mogą
chronić przed cukrzycą typu II.
Wzmacniają paznokcie, cerę i włosy.
WŁOSKIE. Chronią serce. Uważa się,
że chronią przed miażdżycą i zawałem,
działają przeciwzapalnie, obniżają
poziom cholesterolu. Mają dobroczynny
wpływ na mózg, powinny je jeść osoby
z depresją.
MAKADAMIA. Usprawniają serce.
To „rekordziści” w obniżaniu poziomu
cholesterolu w organizmie, zmniejszają
ryzyko zachorowania na choroby
układu krążenia, nadciśnienie czy
chorobę wieńcową.
MIGDAŁY. Łagodzą objawy zgagi
i mdłości. Zdaniem specjalistów mogą
pomóc kobietom w ciąży. Są dobre
dla serca i żołądka. Redukują ciśnienie
krwi i wysoki cholesterol, chronią
przed przeziębieniami i chorobami
układu moczowego.
PEKAN. Redukują cholesterol LDL.
Są bogatym źródłem witaminy
E i przeciwutleniaczy, pomagają
zapobiegać chorobom cywilizacyjnym:
nowotworom piersi i prostaty,
nadwadze oraz schorzeniom serca.
PINIOWE. Prawdziwa bomba
dobroczynnych składników odżywczych
i witamin, która może pomóc
w niedokrwistości, leczeniu chorób
układu krążenia, zaburzeń pracy
tarczycy. Zawarte w pini witaminy B2
i B3 pomagają zregenerować skórę
i ukoić nerwy.

– średnia cena r ynkowa

Twardy

i chorobami serca. A to dzięki argininie, która wpływa na wytwarzanie
tlenku azotu, nazywanego w świecie
nauki „cząsteczką życia”. Z kolei witamina C reguluje produkcję kolagenu,
tak by skóra była gładka i bez zmarszczek, a stawy wzmocnione. Selen, jeden ze składników orzechów brazylijskich, zwiększa odporność i eliminuje
wolne rodniki sprzyjające nowotworom i starzeniu się. Jego obecność
w codziennej diecie poprawia też jakość męskiego nasienia, wpływa
na żywotność plemników, sprawność
i popęd seksualny.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Uważano, że liście pomagają zwalczać
choroby jelit, trądzik, świerzb i robaki. Uznanym lekarstwem na biegunkę jest nalewka z zielonych orzechów.
Przez ostatnie lata poddawano je wielu
badaniom naukowym. Udowodniono,
że każdy gatunek ma swoje właściwości i nieco inny skład, chroniący przed
chorobami. Bezsprzecznie to prawdziwe bomby witamin z grupy B oraz
A i E. Zawierają także białko, kwas foliowy, błonnik, kwasy omega 3, magnez, potas, mangan, miedź, selen.
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RUCH TO ZDROWIE

TRENING MISTRZA

walki

MAŁGORZATA ŻEBROWSKA

Karate, krav magę, aikido
czy ju-jitsu uprawiać może
każdy – niezależnie od płci,
wieku i sprawności fizycznej.
I choć tylko nieliczni osiągną
poziom mistrzowski,
korzyści z treningu
są istotne: poprawa
kondycji i poczucia
bezpieczeństwa.

K

iedy mówimy „sztuki walki”,
przed oczami stają nam sceny
z „Wejścia smoka”. I rzeczywiście to filmy z Bruce’em Lee
spopularyzowały na Zachodzie ten rodzaj aktywności. Jednak obrazek z scenami efektownych wyskoków i wykopów nie do końca charakteryzuje sztuki
walki jako takie. Dyscyplin jest wiele,
a te najpopularniejsze rzeczywiście wywodzą się z tradycji Dalekiego Wschodu.
Ważnym ich elementem jest doskonalenie techniki uderzeń, sprawności i sa-

T A N I E L E K I 28

Każda ze sztuk walki to dyscyplina
techniczna, w której doskonali się kopnięcia, rzuty, chwyty, dźwignie, uderzenia pięścią lub łokciem w pozycji stojącej. Ćwiczyć może każdy, niezależnie
od wieku, zarówno dzieci, jak i starsi.
Ważne, by do treningu nie było przeciwwskazań zdrowotnych, choć odpowiednio poprowadzone ćwiczenia mogą
mieć także działanie wspomagające proces rekonwalescencji po przebytych urazach. Umiejętności nabywa się stopniowo i najczęściej przechodzi przez różne
etapy zaawansowania, na przykład
do zdobycia mistrzowskiego czarnego
pasa w karate.
Schemat treningu wygląda tak jak
przy każdej aktywności: najpierw rozgrzewka, potem żmudne ćwiczenia poszczególnych elementów, doskonalenie
techniki, na koniec rozciąganie. Dzieci
mają więcej zajęć ogólnorozwojowych,
starsi mogą ćwiczyć mniej intensywnie.
Do mistrzostwa w sztukach walki dochodzi się przez wiele lat, nieustannie
doskonaląc technikę i siłę mentalną.

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Niektóre dyscypliny zalicza się
do systemów walki. Zwykle to techniki stworzone z myślą o szkoleniu żołnierzy, są więc nastawione na szybkie
i skuteczne obezwładnienie napastnika.
Jednym z nich jest rosyjskie sambo, które łączy elementy dżudo i różne odmiany zapasów. Innym jest izraelski system
samoobrony i walki wręcz – krav maga.
Polega na zastosowaniu podstawowych
odruchów obronnych, jak uderzenia
w okolice gardła, oczu, kopnięcia w strefę krocza oraz w nogi, by uniemożliwić
napastnikowi kolejny atak.

Każda sztuka walki opiera się na zasadach obrony i ataku. W uproszczonej charakterystyce: karate i kung-fu ma głównie elementy samoobrony
bez użycia broni, czyli – kopnięcia, bloki i ciosy. Aikido jest podobne do ju-jitsu, bo wiele tu przewrotów, padów i rzutów. Jednak podstawą w aikido jest
zejście z linii ataku i obrócenie go przeciwko napastnikowi. A ju-jitsu to przede
wszystkim dźwignie, rzuty, uciski oraz
walka w parterze i szukanie słabych
punktów przeciwnika. Odmianą ju-jitsu
jest dżudo, z którego usunięto elementy
mogące zagrozić życiu i zdrowiu. Nazwa
dżudo to w wolnym tłumaczeniu „droga do zwinności/ustępowania”. Z kolei
bazą wywodzącej się z Brazylii i Afry-

Często nie siła i wzrost
dają przewagę, ale
precyzja uderzenia,
spokój, wytrzymałość
i odporność
psychiczna.

SŁABOŚCI CIAŁA I UMYSŁU
Zasadniczo we wszystkich sztukach
walki kluczowa jest praca nad słabościami własnego ciała i umysłu. Bardziej
liczą się precyzja i technika, opanowanie oddechu, kontrola ruchów niż powalenie przeciwnika na ziemię. Karate, dżudo czy aikido kładą silny nacisk

SYSTEMY SZKOLENIA

NIE TYLKO DLA MĘŻCZYZN
Co ciekawe, krav maga chętnie ćwiczona jest przez kobiety. Uczą się wówczas przewidywać sytuacje, które stanowią dla nich zagrożenie. Ważne jest
wyćwiczenie reakcji – jak się zachować
w przypadku napaści i jak wtedy zapanować nad stresem i paniką.
Zresztą przyczyny, dla których kobiety wybierają sztuki walki, są różne.
Dla jednych będzie to kurs samoobrony (dodaje pewności siebie), dla innych
wymagający trening podnoszący sprawność fizyczną, wreszcie dobry sposób
na rzeźbienie sylwetki (w tym przypadku poleca się szczególnie aikido).
Tajemnica popularności sztuk walki
wśród kobiet polega na tym, że te zdawałoby się typowo męskie dyscypliny oparte są na technice. Dlatego często nie siła
i wzrost dają przewagę, ale właśnie precyzja uderzenia, cierpliwość, wytrzymałość i odporność psychiczna. To pozwala
mniejszym i słabszym pokonać wyższego
i silniejszego napastnika.
Konsultacja: Kamil Wypych, trener
personalny, TI Fitness (http://www.
trenerindywidualny.pl/)
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– średnia cena r ynkowa

moobrony, ale także wymiar duchowy
– praca nad wytrzymałością mentalną, umiejętność samokontroli, opanowanie emocji, agresji i strachu. Sztuki walki to najczęściej walka wręcz bez
broni, która jednocześnie doskonali ciało i umysł. Jej szkoły w ogólnych założeniach są do siebie podobne, ale odróżnia
je technika, chwyty i rozłożenie akcentów w treningu.

ki capoeiry są rytmiczne, wręcz akrobatyczne kopnięcia, których technika
wiele czerpie z figur tanecznych.
W niektórych dyscyplinach, jak dżudo czy taekwondo (to ostatnie polega
na zadawaniu uderzeń stopą i pięścią),
kładzie się nacisk na rywalizację i rozgrywa zawody, także w randze olimpijskiej.
Odrębną kwestię stanowi uznanie
za sztuki walki takich form, jak: zapasy,
kick-boxing czy MMA (mieszane sztuki
walki). Zdaniem niektórych wątpliwości
budzi potraktowanie ich jako umiejętności czysto technicznych, skupienie się
na tworzeniu bardziej widowiska sportowego kosztem rozwoju duchowego.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Umiejętności
w sztukach walki
nabywa się stopniowo
i najczęściej
przechodzi przez
różne etapy
zaawansowania.

na kształtowanie charakteru – wytrwałość i upór w dążeniu do celu, dyscyplinę, koncentrację. Ponadto doskonale podnoszą kondycję fizyczną, a także
uczą technik oddechowych oraz relaksacyjnych. To chyba klucz do sukcesu i popularności tych szkół walki, zarówno
wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Adepci szkół i klubów twierdzą także, że ćwiczenia i nabywane umiejętności dodają im pewności siebie i zapewniają większe poczucie bezpieczeństwa.
Z tego powodu specjalne kursy organizuje się choćby dla osób niewidomych
i słabowidzących – jako kurs samoobrony i jednocześnie jako ćwiczenia poprawiające koordynację psychoruchową.

R E K L A M A
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– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

BOŻENA STASIAK

Pot jest naturalną
obroną organizmu przed
przegrzaniem. Częstą
przyczyną jego wydzielania
są także silne napięcie
emocjonalne i stres.
Czy istnieje metoda, która
skutecznie ochroni przed
mokrą plamą pod pachą
i przykrym zapachem?

K

iedyś z poceniem radzono sobie metodami naturalnymi
– w krajach Dalekiego Wschodu stosowano kryształki glinu (smarowano nimi skórę pod pachami),
w Rosji używano octu winnego lub soku
z cytryny (kwaśny odczyn neutralizuje
przykry zapach). Francuzi nosili pod pachami woreczki z aromatycznymi ziołami, np. szałwią, która ma też właściwości
antyseptyczne i hamuje rozwój bakterii.
Dezodoranty, których działanie przypominały te, które znamy obecnie, pojawiły się dopiero na początku XX w. Dalszy
ich rozwój potoczył się już szybko. Dziś
jest wiele gotowych kosmetyków o różnym działaniu, dostosowanych do rodzajów skóry i części ciała.

MASKOWANIE I BLOKOWANIE
Dezodoranty zawierają substancje
przeciwbakteryjne oraz środki zapachowe, które mają zahamować rozwój drobnoustrojów odpowiedzialnych za rozkład
potu i drażniącą woń.
Głównym składnikiem większości dezodorantów jest alkohol etylowy,
który w połączeniu z substancjami nawilżającymi działa antybakteryjnie,
ułatwia rozpuszczanie substancji ak-

Dezodorant maskuje
nieprzyjemny
zapach, natomiast
antyperspirant blokuje
wydzielanie potu.
tywnych, zmniejsza lepkość kosmetyku i przyspiesza wchłanianie. W przypadku osób, które nie mają problemów
z nadmiernym poceniem, dezodorant
wystarczająco poradzi sobie z eliminacją przykrego zapachu. Jeśli jednak wydzielanie potu jest bardzo intensywne
lub nadmierne w różnych okolicznościach (stres, emocje, wysiłek fizyczny,
wyższe temperatury otoczenia), lepiej
sięgnąć po antyperspiranty. Te oprócz
substancji redukujących ilość drobnoustrojów na skórze zawierają także
związki ograniczające potliwość. Zasadnicza różnica między dezodorantem i antyperspirantem jest taka,
że dezodorant maskuje zapach,
a antyperspirant blokuje wydzielanie potu. Dlatego w składzie

tego drugiego znajdują się alkaliczne sole chlorku glinu lub sole glinowo-cyrkonowe. Składniki te pod wpływem
temperatury i wilgoci na skórze przekształcają się w żel, który na pewien
czas zwęża ujścia gruczołów potowych
(nie zatyka!), ograniczając wydostawanie się płynu na zewnątrz. W ciągu kilku dni żel zostaje złuszczony i wymyty
z powierzchni skóry. Antyperspiranty działają dłużej niż dezodoranty i są
w stanie nie tylko w dużym stopniu
ograniczyć aktywność gruczołów potowych, ale i zapobiec rozwojowi bakterii
odpowiedzialnych za przykry zapach.

JAKI NAJLEPSZY?
Zarówno dezodoranty, jak i antyperspiranty dostępne są w formie
sprayu, kulki i sztyftu. Kosmetyki
w sprayu są wygodne w użyciu i szybko
wysychają. Niestety, ze względu na zawartość alkoholu stosowane długotrwale
mogą podrażniać i wysuszać skórę. Dezodoranty w kulce skuteczniej blokują pory, ale też dłużej wysychają. Te w sztyfcie
mają podobne właściwości jak ich odpowiedniki w kulce, ale czas ich schnięcia jest zdecydowanie krótszy. Wygodne
są także chusteczki nasączone substancjami zwalczającymi zapach potu i hamującymi pracę gruczołów potowych.
Kosmetyki te mogą mieć
inne stężenia składników,
przez co różnią się skutecznością i częstotliwością stosowania. Niektóre, poza spełnianiem
swoich podstawowych funkcji, mogą regenerować podrażnioną skórę,
np. po depilacji czy goleniu. W takim
przypadku zawierają jeszcze substancje wzmacniające barierę lipidową skóry
i pomagają we właściwym magazynowaniu wody w naskórku.

WIĘCEJ NIŻ
STRES I UPAŁ...
Pot może towarzyszyć schorzeniom ogólnoustrojowym, takim jak
nadczynność tarczycy, cukrzyca,
choroby serca (pot w połączeniu
z bólem w klatce piersiowej, nudnościami, omdleniami, uczuciem
niepokoju może sygnalizować zawał). Nadmierną potliwość można
zaobserwować także podczas infekcji przeziębieniowej i w okresie
menopauzy.
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– średnia cena r ynkowa

za 50 złotych?

Nigdy nie aplikuj
antyperspirantu
od razu po depilacji.
Zaczerwienienie
murowane!

OCHRONA NA CAŁY TYDZIEŃ
Dla osób z problemem nadmiernego
pocenia najwygodniejsze w użyciu są antyperspiranty o przedłużonym działaniu,
tzw. blokery. Aplikuje się je na noc, kiedy
gruczoły potowe są mniej
aktywne, początkowo 2–3 razy w tygodniu, a następnie raz na tydzień. Rano można bez obaw umyć skórę, ponieważ substancje aktywne wchłaniają się
i działają już podczas snu. Tego typu antyperspiranty są bezpieczne i wyjątkowo skuteczne nawet dla skóry wrażliwej
i skłonnej do alergii. Na rynku pojawiły
się także ziołowe suplementy diety, które hamują nadmierne wydzielanie potu. W ich składzie znajdują się m.in. szałwia, melisa, pokrzywa i skrzyp polny,
więc są bezpieczne dla zdrowia.

WYMAGA LECZENIA?
Czasami wydzielania potu nie da się
w żaden sposób ograniczyć. Są to przypadki tzw. hiperhidrosis, czyli trudnego
do opanowania pocenia się. Niekiedy jest
to związane z konkretnymi chorobami,
a niekiedy z wadliwością gruczołów potowych. W większości takich przypadków
skuteczne okazuje się zastosowanie specjalnych antyperspirantów, o większym
stężeniu aktywnych substancji, ale bywa,
że pomagają dopiero iniekcje z botuliny
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lub zabieg polegający na częściowym usunięciu gruczołów potowych. Jednocześnie w codziennej pielęgnacji wskazane
jest stosowanie takich preparatów, które
zawierają substancje przeciwpotowe (mydła, balsamy, toniki).

DLACZEGO POT
NIEPRZYJEMNIE
PACHNIE?
Czy tego chcemy, czy nie, w naszym organizmie nieustannie pracują gruczoły potowe – ekrynowe
(niemal na całym ciele) i apokrynowe (w okolicach pach i pachwin,
pępka oraz na powiekach). W czasie
doby ciało wydziela nawet 800 ml
potu. Dużo? Tyle musi, aby regulować temperaturę ciała i nie dopuścić do przegrzania. Pot wydzielany
przez gruczoły ekrynowe jest bezwonny – w 99 proc. składa się z wody. Pozostały 1 proc. stanowią chlorek sodu, mocznik, mleczany oraz
związki mineralne. Za nieprzyjemny
zapach odpowiada pot z gruczołów
apokrynowych. Dzieje się tak w wyniku działania bakterii, które rozkładają zawarte w pocie substancje.

Co zrobić, żeby nauczyć dzieci
zarządzania swoim budżetem?
Jeżeli chcemy, żeby nasze
pociechy w przyszłości
stały się odpowiedzialnymi
dorosłymi, warto wpajać
im pewne wartości
od najmłodszych lat.
Niestety nie zawsze wygląda
to tak, jak byśmy sobie życzyli.

K

iedy chodziłam do podstawówki, pod koniec
każdego miesiąca rodzice dawali mi 50 złotych,
którymi mogłam gospodarować, jak tylko chciałam. Na początku wydawałam wszystko na słodycze i różne drobiazgi, ale z czasem
nauczyłam się oszczędzać i odkładać
pewne sumy na większe zachcianki.
Przyznaję – wiele się dzięki temu nauczyłam. Szkoda tylko, że wysokość
mojego kieszonkowego nie zmieniła się
do czasu, aż poszłam na studia. Zmieniło się tylko to, że pieniądze przychodziły przelewem. Tak! Miałam konto bankowe, na którym przewalały się
ogromne sumy oscylujące w granicach
2,45-50,00 zł. Zdarzało się, że w liceum 50 złotych wydawałam podczas
jednego wyjścia do kina. Potem cichaczem podkradałam resztki z zakupów
czy podbierałam „żółtaki” z portfela mamy. Odkładałam każdą złotówkę
– nawet odprowadzałam koszyk w supermarkecie, żeby zgarnąć drobniaki:

pięciolatki i ja – niepozornie wyglądająca osiemnastolatka.
Być może rodzice to zaplanowali, ale w podstawówce nauczyłam się
oszczędności, w liceum lekkiego cwaniactwa. Co było potem? Potem nagle zostałam „bogaczem”. Wyjechałam na studia, dostawałam większą
sumę pieniędzy niż 50 złotych i nagle
musiałam nauczyć się żyć za swoje.
Na początku nie szło mi zbyt dobrze,
pod koniec miesiąca przyjaciółka, która mieszkała z rodzicami, przynosiła mi jedzenie w słoikach na uczelnię.
W ten sposób w Warszawie stałam
się na swój sposób „człowiekiem słoikiem”. Co ciekawe, kiedy tak cichutko
przymierałam z głodu, niczym manna
z nieba zjawiał się ten sam przelew,
który był moim licealnym utrapieniem. Rodzice zapomnieli go anulować i przez kolejne lata, kiedy nadzieja w narodzie studenckim prysła,
ja – w ostatnich dniach miesiąca
– z dnia na dzień stawałam się najbogatszym osobnikiem na roku.
R E K L A M A
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No, ale nie oszukujmy się. Nie zawsze było tak łatwo – po prostu przelew i gotowe. Na wszystko trzeba sobie
zapracować. Podczas kiedy w gimnazjum grupka wrednych dziewczyn nosiła nowe torebki od Prady i Gucciego,
ja godzinami kosiłam trawnik za 6 złotych za godzinę. Przy czym kosiarka była większa ode mnie. I chociaż czasem
– przyznaję – trochę markowałam robotę, to każdy zarobiony pieniądz miał
dla mnie zupełnie inną wartość. Wygląda na to, że nauka nie poszła w las. Chociaż nadal uważam, że plan moich rodziców nie był zbytnio przemyślany.
Dzisiaj dzieci bardzo często nie szanują pieniędzy. Od najmłodszych lat
mają „wypasione telefony”, a na komunię zamiast roweru dostają najnowsze
play station. Kiedyś maluchy bawiły się
gniotkami – balonikami wypełnionymi mąką albo biegały po podwórku, czy
grały w klasy. Dlatego zanim zaczniemy
wydzielać dzieciom kieszonkowe, upewnijmy się, że wiedzą, czym jest pieniądz
i jaką ma wartość dla wielu osób.

PSYCHOLOGIA

także tych wrześniowych, całkowicie
uniknąć się nie da. Ale można znacznie
zmniejszyć ryzyko finansowego krachu.

DROGA EDUKACJA

Wrzesień to w wielu domach
miesiąc zwiększonych
wydatków. Nic dziwnego.
Początek roku szkolnego
oznacza konieczność
zakupu wyprawki
do szkoły. Jak nie pogubić
się w gąszczu wydatków
i „nie popłynąć”?

Przeprowadzony jesienią ubiegłego
roku sondaż CBOS wskazał, że przeciętna polska rodzina na szkolną wyprawkę dla swoich dzieci wydała średnio 1199
złotych. W przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym wydatki te wyniosły średnio 826 zł. To dużo. A dane te nie
uwzględniają wydatków na zajęcia dodatkowe. Kochający rodzic chciałby przecież
zapisać swoją pociechę na lekcje języka
obcego, dżudo, taniec czy robotykę. Koszty rosną. Potwierdzają to analizy CBOS:
w latach 1998-2012 szkolne wydatki rodziców zwiększyły się ponaddwukrotnie:
z 387 zł do 826 zł na jedno dziecko. A co jeśli w rodzinie dzieci jest więcej? Albo gdy
jedno z rodziców nie pracuje? Lepiej zawczasu zrobić dobry plan wrześniowych
wydatków. I konsekwentnie
się go trzymać. No dobrze,
tylko co to znaczy dobry plan? Jak go sporządzić, by już na początku września nie
patrzeć z niepokojem
w pusty portfel, zastanawiając się, „jak
przeżyć do
pierwszego”?

ANNA ZARĘBSKA-TUTAK

D

omowe budżetowanie to konieczność w naszych czasach. Zmuszają do tego
nie tylko niepokój o stały dochód czy widmo kryzysu ekonomiczny, lecz może przede wszystkim
zdrowy rozsądek. Wydatków,

DOBRY PLAN TO PODSTAWA
Plan budżetu domowego dobrze jest
zrobić z większym wyprzedzeniem.
Na przykład na początku roku na całe 12
miesięcy. Jeśli jednak jest wrzesień, a my
dopiero przystępujemy do takiego planowania, nadal jak najbardziej ma ono sens!
Sam plan to tylko połowa sukcesu. Potrzebna jest jeszcze jego weryfikacja. Na przykład co kwartał lub co dwa miesiące powinniśmy zrobić podsumowanie – na ile
budżet został zrealizowany, a w których
punktach został przekroczony. Dobrym
wstępem do planowania jest kilkutygodniowa obserwacja
domowych wydatków. Warto zaopatrzyć

MGR KATARZYNA KUCEWICZ, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA,
CENTRUM PSYCHOTERAPII KUCEWICZ & PIOTROWICZ
Czy trudno nauczyć się
racjonalnego wydawania
pieniędzy?
To mit. Wcale nie jest
trudno nauczyć się racjonalnego gospodarowania
swoimi funduszami pod
warunkiem, że wprowadzimy w życie kilka reguł
i będziemy konsekwentnie się ich trzymać. Przy
ćwiczeniu każdej umiejętności, w tym racjonalnego
wydawania pieniędzy, musimy przede wszystkim
mieć silną wolę i potrzebę
zmiany. Spróbujmy zrobić
sobie już dziś listę argumentów przemawiających
za tym, że warto racjonalnie robić zakupy. Spisana
na kartce lista zmotywuje nas do działania, a trzymana w portfelu pozwoli stale pamiętać o tych
istotnych dla nas argumentach.
Jak w wieku dorosłym
nauczyć się oszczędzania,
jeśli dotychczas nie mieliśmy takiego nawyku?
Zachęcam do respektowania zasad, które
na pewno ułatwią nam racjonalne wydatkowanie.
Po pierwsze, nauczmy się
planować zakupy i unikajmy okazji do kupowania „na hurra”, bo jest promocja albo obniżka. Nie

planujmy w sklepie, tylko w domu. Po drugie,
zróbmy listę rzeczy potrzebnych i rzeczy, które
chcielibyśmy mieć, ale są
mniej potrzebne. Te drugie dokładnie zweryfikujmy: dlaczego ten produkt,
a może mogę kupić mniej
kosztowny odpowiednik? Czy możemy kupić
go za miesiąc, dwa, czy teraz? Po trzecie, spróbujmy
ograniczać płacenie kartą
płatniczą i raczej płaćmy
gotówką, przynajmniej na
początku. To pozwoli nam
wyraźnie odczuć, jak dużo wydajemy. Po czwarte, wystrzegajmy się regulowania swoich emocji
zakupami, czyli nie róbmy
zakupów, aby polepszyć
sobie humor, bo szef na
nas nakrzyczał czy dziecko było nieznośne. Niech
zakupy nie będą dla nas
lekarstwem na smutki –
w tym przypadku lepszy
jest spacer w parku czy
rozmowa.
Jak uczyć dzieci oszczędzania i mądrego wydawania pieniędzy?
Dzieci uczą się od dorosłych podejścia do pieniędzy. Nasze zdrowe podejście wymodeluje podejście
dzieci. Nastolatków wdrażajmy w domowy budżet,

się w notatnik i zapisywać w nim wszystkie, nawet najmniejsze kwoty. Pomaga też
zbieranie paragonów. Ponadto w sieci dostępne są bezpłatne programy i aplikacje
mobilne do planowania domowego budżetu – pomagają utrzymać finansowy reżim i na bieżąco korygować nadprogramowe koszty (warto zajrzeć na takie strony
jak www.budzetdomowy.pl, kontomierz.
pl). Coraz więcej osób dzieli też się na internetowych forach swoimi doświadczeniami w konstruowaniu i realizowaniu domowego budżetu. Pamiętajmy też, że warto
angażować w finansowe planowanie najmłodszych domowników – pomoże to wykształcić w nich dobre nawyki regularnego
oszczędzania i racjonalnego planowania.

METODA NA MANKO
A co jeśli okaże się, że miesięczne koszty przewyższają nasze dochody? Zawsze
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omawiajmy wydatki, analizujmy rachunki. Dziecko
nie powinno żyć w świadomości, że wszystko jest za
darmo, tylko że pieniądze
są zarabiane wysiłkiem rodziców. Zachęcajmy dzieci do odkładania i do planowania, rozmawiajmy
o tym, co chciałoby sobie
kupić, jak zamierza wydać pieniądze, które dostało np. od babci. Jeśli dziecko marzy o rowerze, niech
założy kopertę z napisem „Rower” i tam odkłada pieniądze przeznaczone na ten zakup. Jeśli na
koniec zabraknie pewnej
kwoty, możemy ją dziecku dołożyć, aby nie osłabić motywacji do zbierania.
Możemy też zainwestować w obecne na rynku gry
ekonomiczne, które uczą
najmłodszych, jak wydawać pieniądze. To połączenie zabawy i nauki oszczędzania w jednym. Niezbyt
dobrym pomysłem jest
natomiast płacenie za wykonywanie obowiązków
domowych. Wystrzegajmy
się tego. Takie obowiązki
jak wynoszenie śmieci czy
mycie naczyń są normalną
częścią życia domowego,
a nie pracą, za którą dostaje się pensję.

warto spróbować zredukować te pierwsze.
Tu przydaje się sztuka selekcji: z czego można zrezygnować, a z czego nie. Druga opcja
to zwiększenie przychodów. O ile zdrowie i czas pozwalają, można pomyśleć o dorywczej czy dodatkowej pracy lub zmianie
obecnej na lepiej płatną. Dobrym pomysłem jest też oszczędzanie – warto przeanalizować codzienne wydatki pod kątem niewielkich kwot. Może się okazać, że wbrew
temu, co się nam dotychczas wydawało, kawa na wynos w drodze do pracy albo cotygodniowa wizyta u manikiurzystki nie są
nam absolutnie niezbędne do szczęścia. Regularne oszczędzanie, do którego zachęcają doradcy finansowi, polega zaś na odkładaniu co miesiąc od 5 do 10 proc. swoich
dochodów (najlepiej ten ruch wykonywać
od razu po otrzymaniu pensji). Odłożone
pieniądze przydadzą się, gdy zdarzą się nieprzewidziane czy większe wydatki.

R E K L A M A

Mądre gospodarowanie pieniędzmi
to umiejętność, która przydaje się nie tylko w okresach wzmożonych wydatków
(święta, urlopy), lecz przede wszystkim
na co dzień. I nie chodzi tu o powstrzymywanie się od kupowania, odmawianie sobie wszystkiego, lecz o mądre wydawanie.
A konkretnie? Spróbujmy porównać gospodarstwo domowe do minifirmy. Podobnie
jak w przypadku przedsiębiorstwa notuje
ono dochód i koszty. Dochód to oczywiście
nasze zarobki. Koszty można podzielić na
te stałe, np. żywność, opłaty, rata kredytu, sezonowe, jak wydatki świąteczne czy
właśnie te związane ze szkolną wyprawką,
a także niespodziewane i okazjonalne, np.
wymiana zepsutej lodówki na nową. Oczywiście, każda szanująca się firma planuje
budżet – bez tego trudno byłoby utrzymać
jej płynność finansową.

– średnia cena r ynkowa

dziura
budżetowa

SZTUKA OSZCZĘDNOŚCI
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Z

apalenie ucha najczęściej dotyka niemowlęta i małe dzieci. Dlaczego? Malutkie ucho ma
krótszą i położoną bardziej poziomo trąbkę Eustachiusza, czyli przewód
łączący gardło z uchem środkowym. Jeśli
malec ma katar, wydzielina zapalna przedostaje się z nosa do ucha, błona śluzowa
trąbki staje się obrzęknięta, a wydzielina nie ma szans zostać usunięta. W zamkniętej przestrzeni drobnoustroje mają pełne pole do działania i rozwinięcie
się stanu zapalnego jest tylko kwestią czasu. W ok. 90 proc. przypadków zapalenie
ucha jest następstwem infekcji górnych
dróg oddechowych, najczęściej bakteryjnych, czasami wirusowych wywołanych
przez wirusy grypy lub paragrypy.
Zapaleniu ucha sprzyja także niska odporność (u dziecka stabilizująca się dopiero po 7 r.ż.), przerost trzeciego migdałka,
czasem zła budowa podniebienia czy stały obrzęk trąbki słuchowej spowodowany alergenami. Nie bez znaczenia są też

UCHA

u malucha
K A JA OSTROWSK A

czynniki zależne od nas – dorosłych
– nieprawidłowa higiena uszu malucha
i wynikające stąd urazy mechaniczne
(czyszczenie ucha patyczkami), narażanie dziecka na dym papierosowy i gwałtowne zmiany ciśnienia atmosferycznego np. w czasie lotu samolotem.
Podczas startu i lądowania dziecko powinno ssać, by błona bębenkowa na skutek podciśnienia
nie uległa wpukleniu, co uniemożliwia prawidłowy przepływ powietrza.

NIE POWIE, CO BOLI
Maluch nie powie
nam, że boli go ucho. Zachowania sugerujące,
że mamy do czynienia
z problemem usznym,
to płacz połączony z pocieraniem główką o poduszkę, ciągłe dotykanie ręką ucha, niechęć

Ból ucha niekoniecznie musi
być objawem infekcji. Być może
dziecko włożyło sobie coś
do przewodu słuchowego? Jeśli
tak, usunięciem przeszkody
powinien zająć się laryngolog.
Nie należy podejmować takich
prób na własną rękę, gdyż często
zdarza się, że – zamiast je wydobyć
– wpychamy takie przedmioty
głębiej, co skutkuje uszkodzeniem
błony bębenkowej.

do ssania (piersi, butelki, smoczka), wyciek wydzieliny ropnej z chorego uszka,
stan podgorączkowy lub gorączka, katar,
kaszel, a także wymioty, biegunka, które lekarze żartobliwie określają zależnością „ucho-brzucho”. Wszystkie te objawy
są jednak tak niespecyficzne, że mogą
wskazywać na zapalenie ucha lub zupełnie inne choroby.
Dlatego właściwą diagnozę może postawić dopiero lekarz (pediatra, laryngolog), który obejrzy otoskopem wnętrze
ucha, błonę bębenkową i oceni wydzielinę. Większość stanów zapalnych ucha
wywołują bakterie, rzadziej wirusy. Lekarz prawdopodobnie przepisze antybiotyk. W niektórych przypadkach może
zasugerować zasadę „czujnego wyczekiwania” bez antybiotyku.
Pamiętajmy, że domowe sposoby leczenia mogą pomóc w złagodzeniu bólu
czy zbiciu gorączki, ale rozwoju stanu zapalnego nie zahamują.

PĘKNIĘCIE BŁONY
Zbierający się w przewodzie słuchowym płyn uwypukla błonę bębenkową i może spowodować jej pęknięcie
– laryngolodzy mówią wtedy o perforacji. Wyciek ropnej wydzieliny przynosi choremu dziecku ulgę, a rodzicom
chwilowe uspokojenie, bo malec przestaje płakać. Tak naprawdę sytuacja ta jest
jednak wskazaniem do pilnej wizyty
u laryngologa. Do czasu zgłoszenia się

UCHO Z KLEJEM
U dzieci zapalenie ucha często przybiera postać wysiękowego zapalenia ucha
środkowego. W tym przypadku w jamie
bębenkowej gromadzi się wydzielina śluzowa, a nie jak w ostrym zapaleniu – ropna. Właśnie obecność śluzu dała chorobie
nazwę „glue ear”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „kleiste ucho”.
Objawem wysiękowego zapalenia
ucha nie musi być ból, ale będzie nim
pogorszenie słuchu. Maluch nie reaguje na wołanie, chwyta za pilota, by pogłośnić telewizor, czasami sygnalizuje,
że ma zatkane ucho? Oczywiście wskazana jest wtedy wizyta u laryngologa, który
– po stwierdzeniu obecności płynu w jamie bębenkowej – najpierw zastosuje leczenie zachowawcze.
Wysiękowe zapalenie ucha środkowego ma tendencję do samoistnego ustępowania, czasami wystarczy więc uważna
obserwacja i kontrola laryngologiczna,
ale w części przypadków, zwłaszcza zapaleń przewlekłych, lekarz zaproponuje zabieg, czyli drenaż uszu. Zakłada się
wtedy specjalną rurkę poprzez nacięcie
w błonie bębenkowej.
Konsultacja: dr Michał Michalik,
Centrum Medyczne MML

GROŹNE POWIKŁANIA
Po zakończeniu
leczenia, nawet gdy
wydaje nam się,
że wszystko już jest
w porządku, należy
iść z dzieckiem

na wizytę kontrolną.
Niewyleczone do końca
zapalenie ucha,
po którym pozostaje
otwór w błonie
bębenkowej, może
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przejść w przewlekłe,
a to stwarza ryzyko
powstania niedosłuchu,
spowodowanego
zaleganiem płynu
w jamie bębenkowej.

R E K L A M A

BÓL

A JEŚLI TO NIE
INFEKCJA?

do lekarza nie wolno czyścić ucha wacikiem, podawać do niego jakichkolwiek
kropli, smarować małżowiny żadnymi
maściami ani umieszczać w niej fragmentów roślin doniczkowych o rzekomym
działaniu przeciwzapalnym. Samodzielnie możemy pomóc dziecku jedynie podając środki przeciwbólowe i przeciwzapalne (paracetamol lub ibuprofen) w dawce
i częstotliwości przewidzianej dla małych dzieci.
Jeśli błona bębenkowa jest uwypuklona, ale nie pękła, lekarz może zalecić
jej nacięcie. Zabieg jest przeprowadzany
przez laryngologa, nie wiąże się z bólem
(choć przestraszone dziecko będzie się
wiercić) i przyniesie ulgę, bo spowoduje
wypływ nagromadzonej wydzieliny. Naruszona błona po pewnym czasie zregeneruje się sama.

– średnia cena r ynkowa

Gdy niemowlę boli ucho,
będzie płakać, pocierać
główką o poduszkę
i odmówi ssania piersi.
Starsze dziecko powie
nam, że odczuwa ból
i źle słyszy. Jeśli
podejrzewamy, że z uszami
pociechy dzieje się coś
niedobrego, trzeba szybko
iść do pediatry, internisty
lub laryngologa.

P O L E C A J Ą
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DZIECI

Spór

ANNA JAWORSK A

o migdałki

O

Chirurgiczne wycięcie migdałków
to najczęściej wykonywany zabieg
chirurgiczny u dzieci. Ale czy słusznie, skoro
w wieku szkolnym dolegliwości wynikające
z przerostu migdałków same ustępują?

peracyjne leczenie przerostu migdałków to wybór
mniejszego zła. Migdałki
chroniąc przed zarazkami,
same stają się ofiarą infekcji. Wówczas
nie spełniają swego zadania, a na dodatek powodują szkody.

ny w normalnym oglądaniu wnętrza ust
dziecka. Podniebienne są obecne przez całe
życie, ale najbardziej aktywne w dzieciństwie. Gardłowy jest największy u przedszkolaków, a później z wiekiem zanika.
U dorosłych nie występuje.

PORTRET BOHATERA

Przerost może dotyczyć migdałków
podniebiennych i gardłowego lub tylko jednego rodzaju. Dolegliwości pojawiają się
zwykle wtedy, gdy migdałki podniebienne
przerastają tak, że zajmują ponad połowę
przestrzeni między łukami podniebienno-językowymi albo gdy migdałek gardłowy
wypełnia ponad 60 proc. przestrzeni nosogardła. U dziecka pojawiają się problemy ze swobodnym oddychaniem. W końcu
nos jest prawie niedrożny. Stąd nieustannie otwarte usta u malca, czy chrapanie
podczas snu. Na skutek trudności z oddychaniem dochodzi do niedotlenienia, czego
skutkiem są problemy z koncentracją i bóle
głowy. Pojawia się bezsenność i nieustanny katar. Przerośnięte migdałki nie spełniają swojej obronnej funkcji. Łatwiej więc
o skuteczny atak zarazków i częste infekcje. A to tylko nasila przerost migdałków.
I błędne koło się zamyka.

NIE TYLKO WIELKOŚĆ

Migdałki zbudowane są z tkanki
chłonnej, której zadaniem jest ochrona
przed zarazkami wnikającymi przez usta
i nos dziecka wraz z wdychanym powietrzem, z jedzeniem, na brudnych rękach
czy oblizywanych zabawkach. Migdałki są u dzieci ważnym elementem bariery odpornościowej. Najważniejsze
są migdałki parzyste podniebienne i pojedynczy gardłowy, zwany trzecim. Podniebienne są
głęboko w buzi, po bokach
od łuków podniebiennych. Migdałek gardłowy nie
jest widocz-

PRZERWAĆ SPIRALĘ KŁOPOTÓW
Występowanie objawów sugerujących
przerost migdałków to za mało. Potrzebna jest konsultacja laryngologa. Za pomocą specjalnego endoskopu lekarz oceni, czy
występuje przerost migdałka gardłowego i czy przerost jak duży. Znaczenie ma
bowiem nie tylko występowanie przero-

NAJCZĘSTSZE PYTANIA
Czy można wykonać zdjęcie RTG
migdałków?
Obecnie unika się wykonywania zdjęcia
rentgenowskiego migdałka gardłowego.
Badanie to niewiele wnosi, a dostępne
metody są znacznie bardziej dokładne
i mniej obciążające dla dziecka.
Laryngolog może je jednak zlecić, jeśli nie
ma żadnej innej możliwości oceny.

Czy przerośnięte migdałki zawsze
trzeba operować?
Zdecydowanie nie zawsze. Nie wolno
zapominać, że odgrywają ważną
rolę w rozwoju odporności dziecka.
Jeśli jednak na skutek nadmiernego
przerostu szkodzą, a leczenie
nie pomogło, nie ma po prostu innego
wyjście. To jednak ostateczność.
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WSKAZANIA
DO USUNIĘCIA
● oddychanie przez usta w ciągu
dnia i nocy
● obturacyjny bezdech podczas snu
● przerost migdałków
podniebiennych utrudniający
połykanie, jedzenie
● powtarzające się zapalenia ucha
środkowego
● często nawracające zapalenia
zatok przynosowych
● nawracające poważne zapalenia
migdałków
● bardzo częste infekcje dróg
oddechowych – 10-12 w ciągu
roku przy braku innych możliwych
przyczyn, np. anemii

stu, ale także stopień nasilenia tego problemu. Najpierw zwykle lekarz zaleca leki: do nosa sterydy w aerozolu, a doustnie
preparaty przeciwalergiczne. Stosuje się
je kilka tygodni. Antybiotyki nie zawsze
są konieczne, choć mogą pomóc przerwać
ciągle tlące się zapalenie. Pomocne może być szczepienie przeciwko pneumokokom i grypie. Znakomicie działa także wyjazd nad morze, ale pod warunkiem, że
trwa minimum 2-3 tygodnie. Objawy przerostu migdałków z wiekiem słabną, dlatego gdy dolegliwości nie są silne, nie ma
poważnych powikłań, najlepszym lekarstwem jest czas i stopniowe zmniejszanie
się migdałków.

OSTATNIA BITWA: ZABIEG
Gdy leczenie nie przynosi efektu lub
występują częste powikłania, zwłaszcza
choroby uszu i zatok, nie pozostaje nic innego jak interwencja chirurgiczna. Często
konieczne bywa jednoczesne założenie drenów do uszu, czyli rurek umożliwiających
wentylację ucha środkowego i pozbycie się
zalegającego tam płynu. Decyzję o leczeniu
podejmuje laryngolog. Operacja odbywa się
w znieczuleniu ogólnym. Zwykle po kilku godzinach lub następnego dnia dziecko
może iść do domu.

PODRÓŻE

BIESZCZADZKIE
WYPRAWY
JOANNA BIELIŃSK A

CIUCHCIA

jeździ
Histor yczna kolejka
chowa –
na trasie: Wola Mi
– Żubracze
Balnica – Solinka
– Przysłup.
– Cisna – Dołżyca

Zatłoczone plaże w nadbałtyckich kurortach?
Komary i ścisk na mazurskich jeziorach? Korki
na zakopiance i gwar na Krupówkach? Jeżeli
pragniesz uciec od turystycznego zgiełku,
najlepszym miejscem są Bieszczady
– oaza spokoju i dzikiej przyrody.

AŃCZtaA
1928 roku.
KOztoM
nek działa tu od iedzającym.
r sióstr Nazare
e zw
Klas
tępnion
dynku są udos
Teren i część bu

O

Bieszczadach mówi się, że to
polski Dziki Zachód, miejsce odległe, czyste, pełne nietkniętej przyrody i bez komercyjnej tandety. Jednocześnie nie każdy
wie, że jest to kraina owiana magiczną tajemnicą. Legenda głosi, że dawno temu tutejsze góry, połoniny i lasy znajdowały się
pod panowaniem Złego-Biesa. Miał posturę człowieka, jednak na głowie widoczne
były rogi, a zza pleców wyrastały nietoperzowe skrzydła. Chorobliwie zazdrosny o swoje tereny nie pozwalał nikomu
zostać tu na dłużej. Pewnego dnia dotarło tu plemię, pod przywództwem silnego i mądrego Sana. Miejsce na tyle przypadło im do gustu, że postanowili założyć
miasto nad tutejszą rzeką. Rozwścieczony Bies chciał wypędzić obcych. Zsyłał na
nich groźne zwierzęta, niszczył domy, zagrody i uprawy. Gdy to nie przynosiło rezultatów, stworzył Czady – złe duchy zamieszkujące leśne gęstwiny. Pewnego dnia
San darował życie jednemu z duchów, który wyjawił mu, że nie chce więcej wykonywać rozkazów tyrana. Duchy przeciwstawiły się Biesowi, odebrały mu magiczne
skrzydła i wypędziły z krainy. Jak głosi legenda, przechadzając się leśnymi ścieżkami, wciąż da się wyczuć ich obecność.

GÓRSKIE POŁONINY
Górskie łąki (połoniny) są nieodłączną częścią bieszczadzkiego krajobrazu. Do najbardziej znanych należą Wetlińska i Caryńska. Magiczną wędrówkę
warto rozpocząć od Smereka (1222 m
n.p.m.) – szczytu znajdującego się na zachodnim krańcu Połoniny Wetlińskiej.
Droga na górę prowadzi przez las, łąki i tylko na ostatniej prostej napotkasz
nieco bardziej strome podejście. Warto
przysiąść tu choć na chwilę pod charakterystycznym metalowym krzyżem, wybudowanym dla upamiętnienia turysty,
który zginął tu rażony piorunem. Z tego
miejsca rozciąga się malownicza panorama łagodnie wznoszących się i opadających gór. Po chwili zadumy warto ruszyć
przez Przełęcz Orłowicza do Wetliny.
Aby ugasić pragnienie, można po drodze wstąpić do Bazy Ludzi z Mgły – pubu
w niepozornej chatce, gdzie oferowane
są wszelkie trunki serwowane zza masywnego drewnianego baru.
Warta zobaczenia jest także Połonina Caryńska – idealna jako początek dalszej
całodniowej wyprawy na Otryt i Tarnicę (najwyższy szczyt Bieszczad 1346 m
n.p.m.). Można dotrzeć tam bardzo po-
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pularnym czerwonym szlakiem prowadzącym przez Rozsypaniec i Halicz lub
niebieskim przez Bukowe Berdo. Wierzchołek Tarnicy również zdobi duży żelazny krzyż. Ten jest upamiętnieniem
wyprawy Karola Wojtyły, który w 1954
roku wspiął się tu wraz z młodzieżą.

BARWY NATURY
Bieszczadzkie szczyty najpiękniej
wyglądają wiosną, porośnięte soczyście
zieloną trawą oraz jesienią, gdy karpackie lasy i połoniny pokrywa feeria barw
– począwszy od żółci przez pomarańcz,
czerwień i odcienie brązów. Niezależnie
od pory roku, żelaznym punktem wycieczki po regionie jest Jezioro Solińskie
(nazywane też bieszczadzkim morzem).
Duży zbiornik wodny wciśnięty między
wysokie wzgórza zachwyca czystą wodą i urokliwymi zatoczkami. Jezioro zostało sztucznie wykopane i pełni funkcję zbiornika retencyjnego. Aż trudno
sobie wyobrazić, że na dnie znajdują się
pozostałości wsi Solina, którą wysiedlono. Jezioro najlepiej podziwiać z terenu
elektrowni wodnej i tamy lub z pokładu
statku wycieczkowego, który zabiera turystów w 50-minutowy rejs z przystani
w Polańczyku i Solinie.

PODRÓŻE

WODA I GÓRYtak zmiennych

Żaden polski akwen nie oferuje
owania. Zmienne
krajobrazów i warunków do żegl
y i zaciszne zatoczki
wiatry, wąskie przesmyki, dolin
ów.
to prawdziw y raj dla wodniak

Amatorzy żeglowania mają zapewnione tu idealne warunki, ponieważ cały
akwen jest objęty strefą ciszy. Nie spotka
się tutaj hałasujących łodzi motorowych
czy wodnych skuterów, skutecznie przeszkadzających żeglarzom np. na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Cisza, spokój
i dzikość natury są tutaj gwarantowane!

PARK NARODOWY
Największą atrakcją dla miłośników
górskich wędrówek i przebywania wśród
natury jest Bieszczadzki Park Narodowy.
Przemierzając tutejsze szlaki turystyczne, a do przejścia przygotowanych jest
120 km trasy, podziwiać można unikalną roślinność górską, a przy odrobinie

CZY WIESZ, ŻE...
Tama Solińska jest największą tego

typu budowlą w Polsce. Ma 664 metry
długości i 82 metry wysokości.
Jezioro Solińskie ma 22 km² powierzchni. Długość linii brzegowej dochodzi do 150 km, a maksymalna głębokość wynosi aż 60 m. Obliczono,
że przez zmiany poziomu wody i fale
do zbiornika dostaje się ok. 200 tys. m³
materiału skalnego rocznie, co powoduje stopniowe zasypywanie jeziora.
Raj dla zwierząt – w bieszczadzkich lasach bukowych żyją zwierzęta niespotykane w innych częściach Polski. Wędrując tamtejszymi szlakami, możesz
spotkać m.in. żubry, żbiki, rysie, niedźwiedzie, koniki polskie, a nawet największego europejskiego węża Eskulapa.
Cerkwie – przed wojną w Bieszczadach na 190 wsi przypadało 150 cerkwi. Wiele z nich zostało zniszczonych.

szczęścia dostrzec można m.in. niedźwiedzia brunatnego, wilka lub rysia. Poza naturą, na terenie parku zwiedzać
można stare cmentarze, urokliwe drewniane cerkwie oraz zabudowania wsi
łemkowskich. Bogate historie tych miejscowości nierzadko zakopane są w ziemi lub w strzępach starych zabudowań.
Cisna jest prężnie rozwijającą się osadą turystyczną przy wodach Jeziora Solińskiego. Zmierzając na wschód warto
choć na chwilę przystanąć przy innych
malowniczych wioskach m.in. Krzywe, Dołżyca czy Kalnica. W niewielkich
górskich miejscowościach warto zatrzymywać się w klimatycznych knajpkach,
jak wspomniana już wcześniej Baza Ludzi z Mgły, Czartoryja, Chata Wędrowca,
Stare Siodło czy Siekierezada. To wszystko sprawia, że przyjeżdżając w Bieszczady, masz ochotę zostać tu na dłużej.

DLA MIŁOŚNIKÓW ZWIEDZANIA
W przerwie między zdobywaniem
kolejnych szczytów, warto wygospodarować trochę czasu na zwiedzanie okolicznych zabytków i urokliwych miejscowości. Wystarczy wyjechać samochodem
na trasę Dużej Pętli Bieszczadzkiej. Prowadzi ona przez Lesko, Ustrzyki Dolne,
Lutowiska aż do Cisnej.
Lesko słynie z charakterystycznego ratusza, przypominającego francuską
rezydencję szlachecką z wieżą zegarową, zamku Kmitów i okazałej synagogi, w której dziś mieści się Muzeum
Żydów Galicji. W pobliskim Monastercu warto odwiedzić dawną drewnianą cerkiew, obecnie zamienioną na kościół rzymskokatolicki. Ustrzyki Dolne,
choć najbardziej kojarzone są z szusowa-
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niem po ośnieżonych stokach, latem mają do zaoferowania barwny rynek miejski oraz malownicze szlaki piesze, konne
i rowerowe. W Lutowiskach warto zatrzymać się choćby na chwilę, aby wejść na
punkt widokowy, z którego rozciąga się
prawdopodobnie najpiękniejsza panorama w Bieszczadach. Największe wrażenie
wywiera o poranku, gdy nad łąkami i domami unoszą się mgły, lub o zachodzie
słońca, kiedy odległe góry nabierają niebieskich i fioletowych odcieni. W uzdrowiskowej miejscowości Cisna, poza leczniczym mikroklimatem, największą
atrakcją jest bieszczadzka ciuchcia wąskotorowa, która wozi podróżnych w najdziksze zakątki Bieszczad.

SZLAKI

stą sieć szlaków
Bieszczady mają gę szy
uż
jdł
Na
h.
tur ystycznyc
519 km długości.
– czerwony ma aż

PRZEPISY KULINARNE
Zupa
chrzanowa
SKŁADNIKI: (dla 4 osób)

2 l wody, 0,5 kg białej kiełbasy,
200 g wędzonego boczku, 200 g
świeżo startego chrzanu, 100 g
śmietany, 2 żółtka, 1 cebula,
3 ząbki czosnku, liść laurowy,
ziele angielskie, sól, pieprz,
majeranek, łyżeczka soku
z cytryny, 4 jajka na twardo

PRZYGOTOWANIE:

Do garnka włożyć kiełbasę,
boczek, ziele, pieprz, listek
laurowy, przypaloną cebulę,
łyżkę majeranku i ząbki
czosnku. Zalać gorącą wodą
i powoli gotować przez 25 minut.
Przecedzić wywar i dodać
śmietanę z żółtkami. Całość
znów doprowadzić do wrzenia,
dodać starty chrzan i doprawić
do smaku. Podawać z jajkiem
na twardo.

Przenieś atmosferę bieszczadzkiej karczmy do swojego domu. Oto pożywne, regionalne,
smaczne i wyjątkowo proste potrawy, które serwuje się strudzonym podróżnikom.

UCZTA WĘDROWCA
Pierogi z kaszą
gryczaną
SKŁADNIKI:
Ciasto: 400 g mąki, szklanka ciepłej wody,
1 jajko

Farsz: 200 g ugotowanej kaszy gryczanej,
250 g białego sera, 1 jajko, cebula, 1 łyżka
rozdrobnionej świeżej mięty, sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE:

Zeszklić na patelni drobno pokrojoną cebulę
i ugotować kaszę. W tym czasie za pomocą
widelca rozdrobnić ser, następnie dodać
cebulę, ugotowaną kaszę, jajko, miętę
i przyprawy. Całość wymieszać.
Na dużej, płaskiej powierzchni wysypać
odmierzoną ilość mąki, zrobić wgłębienie,
wlać do niego bardzo ciepłą wodę i przysypać
mąką. Po chwili dodać jajko i dokładnie
wyrobić ciasto, a następnie rozwałkować
na cienki placek. Za pomocą szklanki
wykroić krążki, położyc łyżkę farszu i skleić
krawędzie. Gotować w osolonej wodzie,
aż wypłyną. Odcedzić i zrumienić na patelni.

✃
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PRZEPISY KULINARNE

Tort naleśnikowy
SKŁADNIKI:
Naleśniki: 150 g mąki, 250 ml

mleka, szczypta soli, woda mineralna,
15 g drobnego cukru.

Krem: 250 ml śmietanki kremówki,

łyżka cukru waniliowego, 250 g
półtłustego twarogu, 2 jajka, 3 łyżki
cukru pudru, 750 g borówek lub jagód

PRZYGOTOWANIE:

Zmiksować składniki na naleśniki.
Odstawić ciasto na pół godziny.
Gdy zgęstnieje, rozcieńczyć
wodą i usmażyć. Przygotować
krem: rozetrzeć twaróg
z cukrem waniliowym, dodać
śmietanę i delikatnie wymieszać.
Masą przekładać kolejne warstwy
naleśników. Udekorować borówkami.

Żurawinówka
SKŁADNIKI:

2 kg żurawiny, 1 kg cukru, 1,5 litra
spirytusu 95 proc., 1,5 litra wódki 40 proc.

PRZYGOTOWANIE:

Żurawinę przebrać, wybierając tylko
ładne i dojrzałe owoce. Suche włożyć
do pojemnika i włożyć do zamrażarki
na minimum 24 godziny. Następnego
dnia wyjąć i rozdrobnić owoce, np. przy
użyciu blendera. W takiej postaci włożyć
do dużego słoja i warstwami przesypać
cukrem. Odstawić na 24 godziny
i co pewien czas potrząsać słojem.
Po upływie tego czasu zalać owoce wódką
i spirytusem, dokładnie wymieszać
i odstawić na miesiąc w ciemne
i chłodne miejsce. Po 4 tygodniach zlać
nalewkę, najpierw filtrując przez sitko
wyłożone gazą. Czysty trunek rozlać
do butelek, szczelnie zamknąć i odstawić
na 3 miesiące.
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W A RT O P R Z E C Z Y TA Ć
POLECA JUSTYNA PYRA

DLA MAŁYCH
CZYTELNIKÓW

Czytanie dzieciom
rozwija ich intelekt,
pamięć, koncentrację
i przyspiesza rozwój mowy.

N

ie czytają dorośli, studenci, uczniowie,
dzieci. Przeciwdziałać temu ostatniemu zjawisku
mają kampanie społecznościowe uświadamiające, że lektury
szkolne nie są nudne, a ich bo-

haterowie mogą konkurować
z postaciami z kreskówek i gier
komputerowych. Warto jednak
pamiętać, że ważne jest przede
wszystkim to, co nasze pociechy czytają. Oto kilka interesujących książek dla dzieci.      

Julian Tuwim
OFICYNA WYDAWNICZA G&P POZNAŃ

LOKOMOTYWA
Po trwającym od lat 90. okresie panowania kolorowych
animowanych zagranicznych bajek i jaskrawych ilustracji
w literaturze dziecięcej nastąpił przełom. Coraz częściej kupowane
są książki „sentymentalne”. Publikacja absolutnie obowiązkowa to
„Lokomotywa” z klasycznymi ilustracjami Szancera.

MARION DEUCHARS

Tytuł

ZRÓBMY SOBIE
ARCYDZIEŁKO

KERI SMITH

PRACA ZBIOROWA

POCZYTAJ MI, MAMO TEAR UP THIS BOOK!

Wśród znanych i lubianych wierJak zachęcić dziecko do czyta- szy znajdziemy m.in.: „Stefka
Burczymuchę” Marii Konopnicnia? Dobrym pomysłem wydaje się zaproszenie go do współ- kiej, „Chorego kotka ” Stanisłatworzenia książki. Na kolejnych wa Jachowicza i „W aeroplanie”
stronach „Zróbmy...” odnajduje- Juliana Tuwima. Pozycja obomy ciekawostki ze świata sztu- wiązkowa dla wszystkich rodziców – zarówno do czytania
ki i powiązane z nimi zadania –
np. narysuj uśmiech Mony Lisy, pociechom, jak i do wspominastwórz kubistyczny portret czy nia własnych ulubionych lektur
z najmłodszych lat.
poćwicz lustrzane pismo.

Ile razy słyszeliście, że po
książkach nie można pisać czy
wyrywać kartek? Te zasady są
słuszne, ale nie wszyscy się
z nimi zgadzają. Kanadyjska pisarka napisała książkę o wymownym tytule „Tear...” (Podrzyj tę książkę!), której strony
zostały stworzone po to, by na
nich rysować, gnieść je i składać w najróżniejsze kształty.

R E K L A M A

ALEKSANDRA I DANIEL
MIZIELIŃSCY

D.O.M.E.K.
Co czytać dzieciom, które interesują się architekturą? Dla nich
została napisana i świetnie zilustrowana książka „D.O.M.E.K.”
(Doskonałe Okazy Małych i Efektownych Konstrukcji), prezentująca kilkadziesiąt niezwykłych
budowli na świecie. Z tej samej
serii polecamy: „S.Z.T.U.K.A.”,
„D.E.S.I.G.N.” i „M.O.D.A.”.

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 O. Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.

O

O
O
O

1

O

O

O

6

O
O

O

5

4

3

O

O
O

2
7

O

O

O

O
8

1

2

3

4

5

6

7

8

• naczynie w serwisie obiadowym, na zupę • leczy schorzenia i wady wzroku • nieodwracalne zwiększenie
objętości płuc • motylkiem lub żabką w basenie • luksusowa przekąska z ikry • ciasno sznurowany
podkreślał talię kobiety • drobina pierwiastka • jego młode - to pisklęta • podaje ją anestezjolog pacjentowi
przed operacją • ropne zapalenie części przypaznokciowej palców rąk • bogini na warszawskim pomniku
• gwiazda polskiej estrady rodem z Grecji • obok neutronu w jądrze atomu • pani doktor ze stetoskopem
• człowiek bez poczucia humoru • niewielka miejscowość lub wioślarska załoga • opiekunka wynajęta do
opieki nad małymi dziećmi • była Chorych • Oprah, gwiazda amerykańskiej telewizji • doskonale zna budowę
ludzkiego organizmu • ciekły metal w termometrze • toczą się czasem przy drzwiach zamkniętych • frontowy
rów pełen uzbrojonych żołnierzy • wypuszcza je roślinka lub bolą przy przewianiu pleców • staw łączący
ramię z przedramieniem • fortuna się nim toczy • litewska potrawa wigilijna • ma ścianki dużo grubsze niż
żyła • dział medycyny zajmujący się chorobami narządów wewnętrznych • imitacja skóry używana na obicia
mebli, wyroby kaletnicze • choroba z silnym bólem i obrzękiem gardła • panuje w pokoju niedbalucha
• krzywda, szkoda, na którą można kogoś narazić • dodatkowe, czasem zbędne obciążenie • kruche ciastko,
wafel • ozdoba noszona na łańcuszku • najmniejsze krwionośne naczynie włosowate • odległość między
dwiema osobami • ptak na ramieniu pirata • biały kruk w zbiorach
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