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W zdrowym ciele zdrowy duch
– powiedział Juwenalis. A stwierdzenie
to mimo upływu dziewiętnastu
stuleci nie traci na aktualności.
Troskę o kondycję fizyczną warto
uczynić życiową pasją – przekonuje
w wywiadzie Maciej Kurzajewski.
Aby utrzymać formę, warto znaleźć
czas na ruch. Podpowiadamy więc, jak
stworzyć domową siłownię. Zadajemy
też inne, niezwykle aktualne pytanie:
co robić, gdy dopada nas gorączka?
Odpowiedź wcale nie jest taka
oczywista. W ten sam nurt wpisuje
się temat wzmacniania odporności
u maluchów. Natrętnie powracające,
skłaniają rodziców do poszukiwania
nowych sposobów radzenia sobie
z problemem.
Nie zapominając o zdrowym
duchu, polecam lekturę o umiejętnym
dawaniu i braniu, a także o szacunku
do roli seniorów w codziennym życiu.
A w ramach relaksu zapraszamy
w krótką podróż do tajemniczej Pragi.
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T E M AT N U M E RU

ZUZ ANNA CELMER

Dług

WDZIĘCZNOŚCI

Reguła wzajemności i towarzyszącego jej poczucia
zobowiązania stanowi jedną z fundamentalnych
zasad społecznego współżycia.

łam wsparcia, nikogo przy mnie nie było”; „W trudnym czasie pomogli mi zupełnie obcy ludzie, a zawiedli ci, na których
miałam prawo liczyć”; „Po śmierci męża
przyjaciółki, serdecznie się nią zajęłam.
Mój dom stał się praktycznie także jej domem. Często prosiłam męża, żeby jej towarzyszył przy załatwianiu różnych formalności, odwiózł, przywiózł, dotrzymał
towarzystwa i tak dalej. Odwdzięczyła się
wchodząc z nim w romans, który definitywnie zakończył moje małżeństwo”.
Wschodnie przysłowie głosi, że kiedy pokazujesz na kogoś palcem, pozostałe kierujesz ku sobie. Zgodnie z tą mądrością warto zadać sobie pytanie, jaką
rolę odgrywamy w takich przypadkach
my sami? I następne: czym kierujemy
się w swoich stosunkach z innymi, jakie są motywy naszej ofiarności? Może
się wtedy okazać, że pobudki skłaniające nas do tych zachowań nie zawsze bywają bezinteresowne.

Ważne, aby umieć dawać tyle, ile druga
strona naprawdę potrzebuje i jest w stanie
przyjąć. Nikt nie lubi mieć długów.
SZTUKA DAWANIA
Ważne, aby umieć dawać tyle, ile druga
strona naprawdę potrzebuje i jest w stanie przyjąć. Nikt nie lubi mieć długów.
Wdzięczność, której nie możemy odwzajemnić, uwiera. Przesadnie kosztowny
prezent zamiast radości wpędza w zakłopotanie na myśl, że przyjdzie się odpłacić czymś równie okazałym. Wtedy
to, co w założeniu miało sprawić przyjemność, staje się w odczuciu odbiorcy męczącym wymuszeniem rewanżu.
Niestety, zarówno wtedy, kiedy darczyńca wcale tego nie oczekuje. „Zanim powiesz drugiemu, co ty byś zrobił
na jego miejscu, przejdź wcześniej dziesięć mil w jego mokasynach” – mówi indiańskie przysłowie. Zanim zaczniemy
działać, choćby nawet z najlepszych intencji, poznajmy sytuację z punktu widzenia tego, kogo chcemy obdarować,
i zróbmy to w taki sposób, aby ta osoba
czuła się z tym dobrze.
Wiele osób ma trudności z przyjmowaniem od innych czegokolwiek, zarówno konkretnej pomocy, jak i miłego
komplementu czy drobnego prezentu. Zamiast ucieszyć się z miłego słowa, pozwolić się wesprzeć tym, co w danej chwili jest naprawdę im potrzebne,
wymyślają pod swoim adresem zastrzeżenia, aby podważyć skierowaną
do nich pochwałę i wbrew własnym
interesom wycofują się z przyjęcia pomocy. Mogą też uważać, że dawanie, dzielenie się ma wyższą rangę niż przyjmowanie. Lub też kierować się opacznie
rozumianymi dobrymi manierami, poczuciem wyższości, a nawet swoistej
pychy. A przecież w trakcie naszego życia, w różnych zawirowaniach losu jesteśmy – zależnie od sytuacji – na przemian biorcami i dawcami. Zrozumienie
tej oczywistości przywraca równowagę
we wzajemnych stosunkach i sprawia,
że obie strony: dająca i biorąca, otwierają się na przepływ zasilającej je energii.
Nie ma tu różnicy, czy będzie chodziło
o emocje, czy o dobra materialne.
Zacznijmy zatem praktykę dawania i brania od rzeczy najprostszych.
Od ciepłego uśmiechu, o którym się mówi, że nikt nie jest aż tak biedny, aby

TYLE, ILE TRZEBA

R

obert B. Cialdini w książce o różnych formach
wywierania wpływu
na ludzi podaje, że w niektórych regionach Pakistanu i Indii goście opuszczający przyjęcie weselne otrzymują różne słodycze.
Ważąc je w dłoni, gospodyni powiada:
„Te są twoje”, mając na myśli odpłatę
za to, co otrzymała uprzednio od tej osoby jako podarek. Po czym dokładając następne, mówi: „A te są moje”. Przy innej okazji obdarowany zrewanżuje się jej
równoważnością tej drugiej części słodyczy, znowu dodając coś od siebie, co sprawi, że „honorowy łańcuch zobowiązań”
– jak określił tę wymianę archeolog
Richard Leakey – zachowa ciągłość.
Nasze kontakty z ludźmi są w dużej
mierze oparte na tej zasadzie. Czyniąc
komuś przysługę, okazując uprzejmość,
służąc radą, udzielając konkretnej pomocy, zakładamy, że w podobnej sytuacji,
kiedy my będziemy w potrzebie, obdarowane przez nas osoby zwrócą zaciągnięty dług wdzięczności.
Nie myśląc nawet o konkretnych korzyściach wynikających z naszego działania na rzecz innych, podświadomie
spodziewamy się jednak z tego tytułu jakichś „zysków”. Może to być wdzięczność, zasłużenie na miano dobrego przyjaciela lub po prostu satysfakcja z tego,
że mogliśmy być w czymś pomocni.

Co więcej, w naszym wewnętrznym odczuciu – zgodnie z zasadą wzajemności
– mamy prawo sądzić, że wyświadczone
innym dobro stanowi rodzaj depozytu,
który w razie potrzeby zostanie uruchomiony. Mogłoby się wydawać, że prostota
tej zasady przejrzyście określa społeczne więzi w ramach wzajemnych zobowiązań. Dzieje się tak istotnie, jeśli w tym, co dajemy innym i co od nich
przyjmujemy, zachowana jest względna
równowaga. A jeśli jest inaczej?

Przesadnie kosztowny
prezent zamiast
radości wpędza
w zakłopotanie
na myśl, że przyjdzie
się odpłacić czymś
równie okazałym.
Wtedy to, co miało
sprawić przyjemność,
staje się w odczuciu
odbiorcy męczącym
wymuszeniem
rewanżu.
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BEZINTERESOWNIE
W naszej wieloletniej przyjaźni zawsze
ja byłam od wysłuchiwania, pocieszania, ratowania z opresji, udzielania konkretnej pomocy – mówi Kaja. – Ona
zawsze miała jakieś problemy, przy których moje wydawały się nieistotne,
a na pewno mniej ważne. Dawałam z siebie wszystko, szczęśliwa, że jestem przydatna. Ale kiedy to mnie posypało się
życie, przyjaciółka znikła. Wtedy zrozumiałam, że przyjaźń była jednostronna
i co gorsza, że sama się do tego przyczyniłam – dodaje Kaja.
Takie zabarwione goryczą i zawodem
zwierzenia słyszę zarówno w gabinecie
terapeutycznym, jak i w prywatnych rozmowach obrazujących przykre życiowe
doświadczenia. Są zaskakująco podobne.
Na przykład: „Zawsze wszystkim chętnie
pomagałam, a kiedy sama potrzebowa-
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Zwykle wiele dajemy od siebie innym bez
ukrytych intencji, w swobodnym przepływie energii, jako wyraz wrażliwości
i empatii. To naturalny ludzki i zdrowy
odruch. Warto jednak zdać sobie sprawę,
że często czynimy tak nie tylko z dobroci serca, ale także dlatego, żeby podbudować swoją samoocenę uznaniem otoczenia. Niekiedy chcemy w ten sposób
zaskarbić sobie czyjąś sympatię lub przychylność, ponieważ trapi nas niepokój,
że nie jesteśmy wystarczająco atrakcyjni, żeby być lubiani czy kochani dla samych siebie. Bywa, że nasze świadczenia
na rzecz innych wynikają z chęci wplątania ich w uzależnienie wdzięczności,
aby w stosownym czasie wykorzystać
ją do swoich celów.
Zanim pochylimy się nad cudzym
losem, dobrze byłoby zająć się sobą.
Jak? Odnosząc się do siebie z uwagą
i szacunkiem, gruntując poczucie własnej wartości docenianiem swoich zalet, uświadomieniem sobie wartości
swojego istnienia. Wtedy to, co robimy na rzecz innych, nie będzie okupione poczuciem zubożenia siebie, poświęcenia czy wielkopańskim gestem
obwarowanym wymogiem wdzięczności. Przeciwnie – będzie naturalną konsekwencją życzliwej postawy życiowej,
przy rozsądnym rozeznaniu, czym i kogo chcemy obdarować. Potrzebne jest
tu wyczucie, właściwa miara, a przede
wszystkim wsparcie przywracające
człowiekowi znajdującemu się w trudnej sytuacji wiarę w siebie.

w w w.t a n i e l e k i m a g a z y n . p l
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nie mógł się nim podzielić, i nikt aż tak
bogaty, żeby uznać go za zbędny, przez
dodające otuchy lub odwagi słowo,
po uważną, serdeczną obecność, która
jest tak cenną wartością w naszym pospiesznym życiu. Czy właśnie nie takie dary zapadają najmocniej w pamięć
i serce, stając się źródłem siły w potyczkach z losem?

WYWIAD
rozmawiał y: AGNIESZK A ŚWIĘCICK A ,
ADEL A KUŹNIARSK A /FORUM

MACIEJ
KURZAJEWSKI

ROBIĘ

TO, CO

kocham
Maciej
Kurzajewski
od początku
swojej kariery
związany jest
z Telewizją
Polską.
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Od sześciu lat
żyje w biegu,
i to dosłownie.
Poza obowiązkami
rodzinnymi i pracą
co najmniej godzinę
dziennie poświęca
na bieganie.
O tym, jak istotna
jest dla niego
aktywność fizyczna
oraz o narodzinach
pasji do sportu,
opowiada znany
dziennikarz
i maratończyk
– Maciej Kurzajewski.
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Od czego zaczyna Pan każdy dzień?
Dzień zaczynam na sportowo. Moją pasją
jest bieganie, a że nie mam problemów
z porannym wstawaniem, zanim jeszcze obudzą się moja żona i synowie, aplikuję sobie zazwyczaj godzinny trening.
Poranne przemierzanie kilometrów leśnych ścieżek pozwala mi przygotować
się na trudy dnia, utrzymać dobrą formę fizyczną i oczyścić umysł. Rozbudzony, odprężony i z solidną dawką endorfin
ruszam do pracy.

Czy bieganie to sport dla ludzi o jakichś szczególnych predyspozycjach?
Nie. Każdy, kto jest w miarę sprawny,
nie ma zdrowotnych przeciwwskazań,
może biegać. Ja jestem dowodem na to,
że ci, którzy nie lubili biegać, mogą się
do tej aktywności szybko przekonać.
Oczywiście potrzeba trochę czasu, ale
zamęczanie swojego organizmu nie trwa
długo. W którymś momencie przestajemy o tym myśleć, a bieganie staje się
przyjemnością. Ważne jest to, aby przed
spróbowaniem regularnego biegania
pójść do lekarza. Świetnie, gdy wydaje
się nam, że jesteśmy w miarę sprawni,
że czujemy się dobrze, ale warto to poprzeć zestawem podstawowych badań:
serca, krwi, cukru. Te badania są bardzo
ważne, by nie powtórzyły się tragedie,
że ktoś umiera podczas biegu. Oczywiście takie sytuacje zdarzały się, zdarzają
i, obawiam się, będą się zdarzały. Jeśli
sprawdzimy nasz organizm, na pewno zwiększymy szanse na to, że będziemy biegać zdrowo i w pełni bezpiecznie.
Ja staram się robić badania dwa razy
w roku. Dzięki nim mam porównanie,
jak mój organizm reaguje na konkretny
rodzaj obciążeń.

Dlaczego zaczął Pan biegać?
Dlatego, że zawsze miałem problemy
z wagą. Przy wzroście 176 cm doszedłem
w którymś momencie swojego życia (staram się zapomnieć, kiedy to było, i chyba nawet mi się to udało) do 95 kg, czyli byłem naprawdę dużym chłopakiem.
Kiedy zobaczyłem to na wadze, stwierdziłem, że tak nie może dalej być. Dietą,

Jako dziecko trenował Pan kolarstwo.
Dlaczego nie wybrał Pan kariery
sportowca?
Zbyt wiele rzeczy mnie wtedy interesowało, próbowałem różnych aktywności, szukałem pośród wielu pasji i chyba zabrakło
mi determinacji, żeby wytrwać tylko przy
sporcie. Nie żałuję i z perspektywy czasu
jestem wdzięczny losowi, że właśnie tak

Z perspektywy czasu
jestem wdzięczny
losowi, że właśnie
tak ułożył moje życie
i zainteresowania.
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ograniczeniem przede wszystkim ilości
spożywanego pokarmu, udało mi się zrzucić 20 kg, doszedłem do 73 kg i przez długi czas utrzymywałem taką wagę. Później
kiedy zbliżałem się do trzydziestki, dobiłem do 82-83 kg. Stwierdziłem, że muszę dołożyć jakąś aktywność fizyczną,
taką z prawdziwego zdarzenia, która pozwoli mi realnie spalić kalorie. Wtedy pojawiło się bieganie i równocześnie z nim
motywacja, żeby się sprawdzić oraz przebiec więcej niż 2, 3 km, może nawet 10.
Już po sześciu miesiącach trenowania wystartowałem w maratonie. Głównym impulsem, który popchnął mnie do biegania, była chęć zrobienia czegoś dla siebie.
Ważna była też możliwość polepszenia sobie jakości życia. Towarzyszyła mi również myśl, że zajmując się sportem i spotykając ze sportowcami, powinienem
poczuć w swoim organizmie, czego doświadcza sportowiec, kiedy trenuje.

WYWIAD
ułożył moje życie i zainteresowania. Dzisiaj, jako czterdziestolatek, mogę doświadczać emocji sportowca – amatora.
Największą
popularność
zyskał dzięki
komentowaniu
skoków
narciarskich.

W Pańskim życiu był obecny również
taniec. Dziś też jest Pan królem
parkietu?
W szkole średniej miałem przygodę z tańcem nowoczesnym. W zespole było sporo
pięknych dziewczyn, które motywowały, by na zajęciach pojawiać się regularnie. Czy jestem królem parkietu? Zawsze
lubiłem tańczyć, nigdy nie podpierałem
ścian i nadal świetnie się bawię, tańcząc
z moją żoną.

Praca w telewizji to ogromny stres.
Jak Pan sobie z nim radzi?
Robię to, co kocham, stres mnie mobilizuje, a nie paraliżuje. Lubię moją pracę.
Doświadczenie zebrane podczas dwudziestu lat pracy w telewizji ma tu kluczowe
znaczenie.

Jak znajduje Pan czas na sport?
Kocham sport, aktywność fizyczną
i nie wyobrażam sobie życia spędzonego wyłącznie na kanapie. Brak czasu
nie może być wymówką. Tajemnica sukcesu tkwi w dobrej organizacji dnia i ciągłym szukaniu motywacji. Tym, którzy
mówią: Nie mam czasu żeby się poruszać,
odpowiadam: Wstań godzinę wcześniej,
zyskasz dłuższy dzień.

Pamięta Pan swoje pierwsze
wystąpienie na żywo? Obyło się
bez wpadek?
Nie pamiętam tego pierwszego wystąpienia na żywo, może właśnie dlatego,
że obyło się bez wpadek.

Pana bliscy również dbają o to, aby
zdrowo i aktywnie spędzać czas?
Jesteśmy sportową rodziną. Wydaje się,
że sport mamy zapisany na poziomie genetycznym. Wzajemnie się dopingujemy, motywujemy i napędzamy. Cały czas poszerzamy wachlarz dyscyplin, które uprawiamy
rodzinnie. Uwielbiamy być w ruchu.

Dlaczego wybrał Pan kierunek studiów na Uniwersytecie Warszawskim
zamiast AWF?
Może dlatego, że wtedy byłem wielbicielem sportu – teoretykiem. Dopiero z czasem przyszło zauroczenie sportem w wymiarze pasjonat i sportowiec w jednym,
oczywiście sportowiec – amator. Z resztą
niech ten stan rzeczy trwa jak najdłużej.

Jakie zimowe dyscypliny najbardziej
Pan lubi i dlaczego?
Narciarstwo jest moją sportową miłością.
Bez rodzinnego szusowania nie wyobrażamy sobie zimy. Moje zawodowe życie też
jest związane z tą dyscypliną. Od ponad
dziesięciu lat mam tę frajdę relacjonować
najważniejsze wydarzenia i sukcesy polskich sportowców.
Spotkanie z którym sportowcem
wspomina Pan najmilej?
Towarzyszyłem Adamowi Małyszowi podczas jego największych sukcesów. Miałem
okazję obserwować, jak sport uszlachetnia człowieka. To doświadczenie na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Na moich oczach chłopak z Wisły zmienił się
w bohatera narodowego, nie tracąc przy
tym swojej szczerości i zachowując naturalność. Mam dla Mistrza Adama ogromny szacunek.
Życie „na sportowo” wymaga
odpowiedniej diety i nie tylko. W jaki
sposób Pan dba o siebie?

W jaki sposób najchętniej Pan
wypoczywa – z książką, z filmem
czy na rowerze?
Wypoczywam aktywnie, często nawet
nasze rodzinne wakacje łączymy z moimi startami w maratonach. Cała nasza
czwórka nie wyobraża sobie też życia bez
książek, a najlepszy pomysł na sobotnie
popołudnie to wyjście do kina. Choć
to, oczywiście, nie koniec pomysłów
na temat tego, jak odpocząć, by wypocząć.

Regularne treningi biegowe i ogólnosprawnościowe, dieta, o którą dba moja
żona, i sen gwarantujący regenerację organizmu. To cała tajemnica mojego dbania o siebie.

Narciarstwo jest
moją sportową
miłością. Bez
rodzinnego
szusowania
nie wyobrażamy
sobie zimy.

TANIE LEKI

Udało się Panu zarazić kogoś z kolegów-dziennikarzy pasją do sportu?
Mam w redakcji TVP Sport kilku kolegów,
którzy podążyli moją sportową, biegową
drogą. Jestem dumny, że mogłem być dla
nich inspiracją. Niestety w kilku przypadkach uczeń przerósł mistrza.
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okazję oglądać z bliska biegaczy. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Bieg
zaczynał się o czwartej rano, na start jechałem razem z biegaczami, a później
na trasie mogłem oglądać, jak byli masowani czy robili sobie krótkie przerwy.

Zawsze lubiłem
tańczyć, nigdy nie
podpierałem ścian
i nadal świetnie
się bawię, tańcząc
z moją żoną.

Bieganie
to jego wielka
pasja. Startuje
w biegach
ulicznych,
charytatywnych
i w maratonach.

Cele Macieja Kurzajewskiego
na przyszłość?
Mam dwa. Pierwszy: chciałbym zdrowo
biegać jak najdłużej. Żeby bieganie nie
wygenerowało jakiegoś problemu zdrowotnego, kontuzji, bo przecież może się
to zdarzyć. Jeśli przez lata będę biegał
i będę mógł powiedzieć, że bieganie dało mi zdrowie – to osiągnę ten pierwszy
cel. Drugi: chciałbym kiedyś zmierzyć
się z dystansem 100 km. Nie zakładam
tego w konkretnej perspektywie, ale
chciałbym to zrobić, bo musi być to ciekawe przeżycie. Pochodzę z Kalisza. Tam
od ponad 20 lat organizowany jest bieg
Kaliska Setka. Gdy byłem uczniem szkoły podstawowej, współorganizatorem tego biegu był mój ojciec. Miałem wtedy
R E K L A M A

Szczególnie pamiętam jedną edycję biegu. Przyjechali wtedy biegacze z Nowego
Jorku, z Achilles Trek Club – z klubu biegaczy niepełnosprawnych. Ogromne wrażenie zrobił na mnie dr Richard Troum,
prezes tego klubu, który w wypadku samochodowym spowodowanym przez osobę pijaną stracił nogę. Biegał z protezą.
Na tamte czasy ta proteza była bardzo
nowoczesna, do ciała przylegała na zasadzie podciśnienia. Obserwowałem tego
mężczyznę mierzącego się z dystansem
100 km i widziałem jego determinację.
Taką samą determinację dostrzegałem
na twarzach kilkunastu innych biegaczy,
którzy z nim przyjechali. Niesamowite
było to, że ludzie niepełnosprawni mogą pokonać taki dystans. Skoro oni byli
w stanie to zrobić, ja też mogę!

ZDROWIE

K

Gorączka jest naturalną
reakcją organizmu
na rozwijające się
zakażenie. Najczęściej
towarzyszy grypie,
rzadko przeziębieniu,
ale może być sygnałem
stanu zapalnego
któregokolwiek
z narządów.

iedyś lekarze traktowali
gorączkę wyłącznie jako
korzystną reakcję obronną organizmu i sygnał
procesu zdrowienia.
Uważali, że wysoka temperatura hamuje namnażanie się mikrobów, pobudza układ odpornościowy do działania oraz zwiększa ukrwienie tkanek,
co umożliwia szybsze przemieszczenie
się komórek obronnych w miejsce powstania infekcji.
Niestety, większość bakterii i wirusów w wysokich temperaturach
zamiast ginąć, zwiększa swoją aktywność, a szybszy rozpad białek wywołany podwyższoną ciepłotą ciała jedynie upośledza proces syntezy
przeciwciał odpornościowych. Okazuje się, że temperatura powyżej 38°C
nie sprzyja zdrowieniu, a ta powyżej
39°C – działa wręcz szkodliwie: męczy
i osłabia organizm. Wyraźnie przyspiesza akcję serca – co może doprowadzić
do niewydolności układu krążenia.
Znacząco zwiększa potliwość – co przy
niedostatecznej podaży płynów prowadzi do szybkiego odwodnienia organizmu. Gorączka powyżej 40,5°C (szczególnie utrzymująca się) to już bardzo
poważne zagrożenie dla zdrowia – może doprowadzić do uszkodzenia białek
w komórkach nerwowych. W przypadku gorączkujących dzieci nie należy
także zapominać, że ich ośrodek termoregulacji działa mniej sprawnie
i wzrost temperatury jest u nich szybszy niż u dorosłych. Maluchy są także narażone na większe ryzyko odwodnienia oraz wystąpienia drgawek
gorączkowych. Te ostatnie wynikają
z niedojrzałości mechanizmów odpowiedzialnych za zabezpieczanie przed
nadmiernymi wyładowaniami bioelektrycznymi w mózgu pod wpływem podwyższonej temperatury.

CZY

WALCZYĆ
Z GORĄCZKĄ?

FAKT 1
POMOGĄ NAPOTNE HERBATKI
I CIEPŁA KOŁDRA
Stan podgorączkowy, czyli temperatura do 38°C można próbować obni-

żyć… rozgrzewając ciało (oczywiście pod warunkiem, że nie słaniamy
się na nogach). Kiedy zaczniemy się
pocić, wilgoć, wyparowując ze skóry, będzie miała działanie chłodzące.
Powinniśmy więc położyć się do łóżka, przykryć kołdrą i pić napotne
herbatki z lipy, czarnego bzu, malin,
a jednocześnie dużą ilość innych napojów, bo silne pocenie się może odwodnić organizm.

FAKT 2
NIE ROZGRZEWAMY,
ALE SCHŁADZAMY
Przy wysokiej gorączce (powyżej 38°C)
zdecydowanie powinniśmy zrezygnować z rozgrzewania, bo zanim się wypocimy, temperatura jeszcze się podniesie, a to może być już niebezpieczne
dla organizmu. Poza tym pamiętajmy,
że domowe sposoby zbijania wysokiej
temperatury mogą obniżyć ją o kilka kresek, a to za mało w sytuacji, kiedy gorączka z godziny na godzinę rośnie, a samopoczucie się pogarsza.
Wówczas koniecznie trzeba zastosować leki przeciwgorączkowe i schłodzić głowę (a właściwie mózg) zimnymi okładami. Można też przykładać
chłodne kompresy (ręczniki zamoczone w zimnej wodzie lub tzw. cold packi) na tętnice – udowe i szyjne. Krew,
przepływając przez duże naczynia

R E K L A M A

MAGDALENA POMYK AŁ A
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Temperatura
powyżej 38°C nie
sprzyja zdrowieniu,
a ta powyżej 39°C
działa wręcz
szkodliwie: męczy,
osłabia organizm
i przyspiesza
akcję serca.
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krwionośne, schłodzi się, a wtedy obniży się temperatura całego ciała.

FAKT 3
WYBÓR LEKU MA ZNACZENIE
Gorączkę możemy zbijać za pomocą
paracetamolu bądź któregoś z niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ), np. kwasu acetylosalicylowego
lub ibuprofenu. Każda z substancji należących do tych dwóch grup ma inny mechanizm działania, w przypadku każdej istnieją pewnego rodzaju
względne przeciwwskazania do jej zastosowania. Oznacza to, że mając wybór pomiędzy preparatem z paracetamolem a tym z ibuprofenem czy
kwasem acetylosalicylowym, warto
przeczytać ulotkę, by w konkretnej
sytuacji odstawić jeden lek, a sięgnąć
po inny. W grę wchodzą np. takie
zmienne jak to, czy cierpimy na problemy z żołądkiem lub mamy wrzody
(w takiej sytuacji nie sięgamy po kwas
acetylosalicylowy), czy mamy chore nerki. Wtedy ostrożnie powinniśmy przyjmować ibuprofen, bo może
spowodować czasowe powikłania nerkowe, m.in. zatrzymywanie płynów
w organizmie, zaburzenia elektrolitowe, zmniejszenie filtracji kłębuszkowej albo czy jednocześnie z lekiem
przeciwgorączkowym pijemy lub piliśmy kilka godzin wcześniej alkohol.
Paracetamol i alkohol metabolizowany

Paracetamol należy
do grupy leków
przeciwbólowych
o jednoczesnym
działaniu
przeciwgorączkowym,
ale słabym
przeciwzapalnym.

FAKT 6
DZIECKO GORĄCZKUJE?
NIE PODAWAJ ASPIRYNY!

DAWKOWANIE LEKÓW
PRZECIWGORĄCZKOWYCH
Dawkowanie paracetamolu u dzieci
powyżej 12 r. ż. i dorosłych:

Dawkowanie ibuprofenu u dzieci
powyżej 12 r. ż. i dorosłych:

● doustnie: 500–1000 mg
co 4–6 godz., nie przekraczając
dawki dobowej 4 g,

● doustnie 200–600 mg co 4–6 godz.

● doodbytniczo: 500–1000 mg
co 4–6 godz.

W przypadku dzieci w wieku
od 6 miesięcy do 12 lat dawka dobowa
nie może przekroczyć 30 mg/kg
masy ciała.

jest przez te same enzymy, dlatego
przy jednoczesnym zastosowaniu obu
tych substancji może dojść do uszkodzenia wątroby przez toksyczne metabolity leku.

FAKT 4
PARACETAMOL NIE ZWALCZY
STANU ZAPALNEGO
Paracetamol należy do grupy leków
przeciwbólowych o jednoczesnym
działaniu przeciwgorączkowym, ale
słabym przeciwzapalnym. Zbijając
gorączkę (czyli normalizując nastawę termostatu w ośrodkowym układzie nerwowym), nie uszkadza przewodu pokarmowego, nie doprowadza
do zmniejszenia przepływu krwi
przez nerki, a także nie wchodzi

T A N I E L E K I 12

w interakcje z lekami na nadciśnienie.
To oznacza, że substancja ta ma tzw.
wysoki profil bezpieczeństwa. Preparaty z paracetamolem należy przyjmować zgodnie ze wskazaniami na ulotce,
choć warto wiedzieć, że lepszy efekt
przeciwgorączkowy można osiągnąć
poprzez zastosowanie tzw. dawki nasycającej na początku leczenia. Wówczas obniżenie temperatury jest szybsze i trwalsze.

FAKT 5
IBUPROFEN IDEALNY
DLA MALUCHÓW
Mimo, że ibuprofen ma nieco silniejsze działanie przeciwgorączkowe
niż paracetamol, część lekarzy uważa, że nie powinien być stosowany

Dzieci do 12 r.ż. (a wedle niektórych
specjalistów nawet do 19 r.ż.) nie powinny zażywać aspiryny, która
– w przypadku dorosłych – jest skutecznym lekiem obniżającym gorączkę
i działającym przeciwzapalnie. W latach 80. XX w. zauważono bowiem
związek między podawaniem maluchom kwasu acetylosalicylowego a ryzykiem wystąpienia zespołu Reye’a,
który powoduje patologiczne zmiany
w wielu narządach, m.in. w wątrobie
i mózgu (śmiertelność 20–40 proc.).

FAKT 7
NIE ŁĄCZMY DOWOLNIE LEKÓW
Gorączka najczęściej towarzyszy infekcji grypopodobnej. Gdy idziemy do apteki i prosimy o lek na jej obniżenie,
jednocześnie chcielibyśmy, by zniwelował on ból głowy i gardła, odetkał
nos, zahamował odruch kaszlu. Dostajemy wtedy któryś z preparatów złożonych, gdzie paracetamol czy ibupro-

Dzieci do 12. roku
życia nie powinny
zażywać aspiryny.
Jest ona skutecznym
lekiem obniżającym
gorączkę
i działającym
przeciwzapalnie,
ale dla dorosłych.
fen jest jednym ze składników. I tu
gubi nas pośpiech i niecierpliwość.
Chcąc jak najszybciej zwalczyć infekcję i wzmocnić efekt działania leków,
często aplikujemy jednocześnie dwa
preparaty o różnych nazwach, ale podobnych substancjach czynnych. Jak
łatwo się domyślić, istnieje wtedy niebezpieczeństwo przedawkowania. Pamiętajmy, że ogromna różnorodność
dostępnych w aptekach preparatów
farmaceutycznych przeznaczonych
do leczenia objawów grypy i przeziębienia, jest tylko pozorna i często
są to lekarstwa o tym samym składzie
chemicznym. Wedle danych z grudnia 2012 r. ibuprofen jest składnikiem
13 różnych preparatów, a paracetamol
wchodzi w skład 27.

R E K L A M A

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

u dzieci gorączkujących w przebiegu
ospy wietrznej. Badania publikowane
w 2008 r. pokazały bowiem, że upośledza on bakteriobójczą funkcję białych
krwinek (leukocytów) i może mieć
związek z pojawianiem się zapaleń
tkanki podskórnej i ropni. A to wiąże
się ze wzrostem ryzyka rozwoju ropowicy i posocznicy paciorkowcowej.

– średnia cena r ynkowa

R E K L A M A

P O L E C A J Ą
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ZDROWIE
EDY TA ŻEBROWSK A

SERCA

D0

ie jest zbytnio lubiany.
Każdemu z nas kojarzy się
z substancją, która szkodzi. Tymczasem cholesterol, bo o nim mowa, pełni
w organizmie wiele pożytecznych funkcji. Wchodzi w skład błon komórkowych,
uczestniczy w produkcji niektórych hormonów, np. płciowych, oraz w syntezie kwasów żółciowych. Do prawidłowego funkcjonowania wszystkich organów
wystarcza go tyle, ile organizm sam wyprodukuje (1-2 g na dobę). Jego poziom
we krwi zawyża ten nadmiarowy cholesterol, który wprowadzamy do organizmu z pożywieniem zawierającym dużą
ilość produktów pochodzenia zwierzęcego np. mięso, ser żółty.

DOBRY I ZŁY
Aby się przemieszczać po naszym organizmie, cholesterol musi się połączyć z białkami. W ten sposób tworzą się tzw. lipoproteiny, cząsteczki, które różnią się
między sobą gęstością. Te o małej gęstości, czyli lipoproteiny LDL, dostarczają cholesterol do komórek. Stamtąd jego
nadmiar odbierają lipoproteiny o dużej
gęstości, HDL, i transportują go do wątroby, gdzie jest wykorzystywany do produkcji kwasu żółciowego. Choć potrzebujemy obydwu frakcji, frakcję HDL
nazywa się „dobrym cholesterolem”, LDL
„złym”. Gdy LDL jest za dużo, pojawia
się miażdżyca – choroba tętnic. Ten zły
odkłada się wewnątrz naczyń w postaci złogów (blaszek miażdżycowych), któ-

Suplementy
nie zastąpią statyn
– podstawowych
leków obniżających
stężenie cholesterolu
i ratujących
życie pacjentów
z chorobami serca.
T A N I E L E K I 14

To, co jemy, w znaczącym
stopniu odpowiada
za stan naszego układu
krwionośnego.
Szczególne znaczenie
ma cholesterol, który
można kontrolować, dbając
o odpowiednie menu.

re utrudniają przepływ krwi. Najczęściej
dzieje się tak, gdy dostarczamy na tyle
dużo LDL, że organizm sam nie może sobie poradzić z przetworzeniem i wydaleniem go. W takiej sytuacji konieczna jest
zmiana diety!

GDZIE SIĘ CHOWA?
Aby cholesterolu było tyle, ile trzeba, należy przede wszystkim ograniczyć tłuszcze zwierzęce – masło, smalec, tłusty
nabiał (np. sery żółte, pełne mleko), wędliny i mięso wieprzowe. Co ciekawe
– nie trzeba unikać jaj. Ostatnie badania pokazują, że zjadanie nawet 7 jajek
tygodniowo nie zwiększa ryzyka schorzeń układu krwionośnego i serca. Dzieje
się tak dlatego, że jaja oprócz cholesterolu zawierają też m.in. lecytynę, która obniża jego poziom we krwi. Konieczne jest
natomiast ograniczenie słodyczy – nie
dość, że tuczą (a nadwaga zwiększa ryzyko chorób układu krążenia), to w dodatku zawierają niezdrowe tłuszcze trans.
Co istotne, to proces ich utwardzania powoduje, że podnoszą poziom złego cholesterolu we krwi, wpływając jednocześnie
na obniżenie poziomu dobrego. Połączenie cukru i tłuszczu szkodzi bardziej niż
każdy z tych składników jedzony osobno.

SPRZYMIERZEŃCY W WALCE
Na szczęście w naturze istnieją również
substancje, które obniżają poziom złej
frakcji LDL, a podwyższają HDL. Niektóre
z nich są na tyle cenne, że sporządza się
z nich preparaty, które wspomagają obniżenie poziomu cholesterolu.

– średnia cena r ynkowa

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

P O L E C A J Ą

KWASY OMEGA-3 zmniejszają zawartość

trójglicerydów, a zwiększają ilość cholesterolu HDL. Najwięcej jest ich w tłustych
rybach morskich, a także w oliwie i oleju,
np. rzepakowym.
„CZERWONY RYŻ” to popularny w Chinach
dodatek powstały w trakcie fermentacji
ryżu przez pewien gatunek grzybów. Zawiera związek monakolinę K, która działa podobnie jak leki stosowane w celu obniżenia stężenia cholesterolu (statyny).
BETA-KAROTEN unieszkodliwia wolne rodniki i chroni frakcję HDL. Dużo
jest go w marchwi, zielonej pietruszce,
koperku, szpinaku, rzeżusze, botwince,
pomidorach, cykorii, czerwonej papryce,
sałacie, brokułach, porach i kiełkach żytnich. Beta-karoten dobrze rozpuszcza się
w tłuszczach, więc należy dodawać do potraw odrobinę oleju roślinnego.
BŁONNIK POKARMOWY hamuje wchłanianie
cholesterolu pokarmowego z jelita. Nasza
dieta powinna dostarczać 30–40 g błonnika dziennie. Obfitują w niego warzywa,
owoce i produkty pełnoziarniste.
STEROLE I STANOLE ROŚLINNE blokują wchłanianie cholesterolu do krwi z układu pokarmowego. Aby mieć ich pod dostatkiem,
warto sięgnąć po produkty wzbogacone
w te substancje, np. Danacol, Benecol lub
Flora Pro-Activ. Dzienne spożycie 2–3 g steroli i stanoli pozwala obniżyć stężenie cholesterolu LDL o 10–15 proc.
LIKOPEN I LUTEINA chronią zły cholesterol
przed utlenianiem. Likopen występuje
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w warzywach o czerwonej barwie. Najwięcej jest go w dojrzałych pomidorach,
ale najłatwiej przyswaja się w formie
przetworzonej np. przecier, keczup. Źródłami luteiny są warzywa żółte i pomarańczowe oraz zielone liściaste (jarmuż,
roszponka, sałata, dynia).
POLIFENOLE zwiększają ilość dobrego cholesterolu. Jest ich sporo w soku z aronii
oraz w czerwonym winie.
Uwaga! Należy pamiętać, że powyższe
suplementy nie zastąpią statyn – podstawowych leków obniżających stężenie cholesterolu i ratujących życie
pacjentów z chorobami serca. Dla wielu tych substancji nie ma również wyników badań, które dokumentują ich
skuteczność w zapobieganiu chorobom
układu krążenia.

NA DESER – RUCH
Ułatwia on utrzymanie równowagi
między dobrym a złym cholesterolem
i wzmacnia układ krążenia. Aktywność należy dopasować do wieku i kondycji. Najlepsze będą ćwiczenia wytrzymałościowe o średniej intensywności,
wykonywane 4–5 razy w tygodniu
po 20–60 minut. A więc: szybki marsz,
jazda na rowerze, pływanie, aerobik.

Konsultacja: kardiolog prof. dr
hab. med. Zbigniew A. Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

KASZEL?

– średnia cena r ynkowa

– średnia cena r ynkowa

O
CZYM
ŚWIADCZY
INGA K A Z ANA

Wyczerpuje, niepokoi
i utrudnia codzienne
czynności. Zawsze trzeba
leczyć jego przyczynę,
a nie tylko za wszelką
cenę powstrzymywać.

M

ęczy i osłabia, ale hamowanie tego naturalnego odruchu nie
zawsze służy zdrowiu. Kaszel jest sreakcją na podrażnienie zakończeń nerwowych w błonie śluzowej. Odczuwany
dyskomfort może być wynikiem działania wirusów bądź jakichkolwiek innych
substancji, np. alergenów czy zanieczyszczeń powietrza – powoduje skurcz
oskrzeli i mięśni, a w efekcie wypchnięcie z całą siłą tego, co zalega w drogach
oddechowych. Z tego właśnie powodu
kaszel dopada nas, gdy wejdziemy do zadymionego pomieszczenia lub jesteśmy
przeziębieni. Organizm musi oczyścić
oskrzela i krtań z zalegającej wydzieliny, która na skutek obrzęku śluzówek nie może naturalnie przesunąć się
w stronę gardła.

MĘKI SUCHEGO KASZLU
Na pytanie, który jego rodzaj jest bardziej dokuczliwy, odpowiedź brzmi:
suchy (inaczej nazywany nieproduktywnym). Pojawia się najczęściej
na początku przeziębienia, wywołując
zdające się nie mieć końca epizody napadowego odksztuszania niemal do utra-
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ty tchu. I mimo że mamy wrażenie niechybnego wyplucia płuc, naszym ciałem
wstrząsają kolejne spazmy – nie znajdujemy ukojenia. Niestety, nasze możliwości ingerencji na tym etapie choroby są ograniczone. Jedyne, co możemy
zrobić, to nawilżyć drogi oddechowe:
zwiększyć wilgotność powietrza (choćby
kładąc na kaloryferach mokre ręczniki), zaordynować sobie inhalacje nad miską gorącej wody, pić dużo ciepłych płynów oraz sięgnąć po odpowiedni syrop.
Powinien zawierać wyciąg z prawoślazu, porostu islandzkiego, kwiatu i liści
malwy, liści podbiału – surowców roślinnych, które w swoim składzie mają
polisacharydy, czyli związki ślazowe. Zaordynowane wedle wskazań zawartych
na ulotce dołączonej do leku (zwróćmy uwagę na dawkę i częstotliwość stosowania) mają za zadanie pokryć cienką warstwą powierzchnię podrażnionej
śluzówki i tym samym ograniczyć niszczycielską ingerencję drobnoustrojów
do czasu, aż organizm sam uruchomi siły do walki z chorobą. Jeżeli kaszel jest
tak silny, że nie możemy spokojnie przespać nocy, poprośmy farmaceutę o któryś z dostępnych bez recepty leków przeciwkaszlowych zawierających kodeinę

Jeżeli kaszel jest tak
silny, że nie możemy
spokojnie przespać
nocy, poprośmy
farmaceutę o któryś
z dostępnych bez
recepty leków
przeciwkaszlowych
zawierających kodeinę
lub dekstrometorfan.
lub dekstrometorfan. Należy jednak
pamiętać, że preparaty te nie działają
na drogi oddechowe, ale na mózg (gdzie
po prostu blokują odruch kaszlu) i z różnych względów nie należy ich proponować dzieciom i młodzieży.

WYKRZTUŚ TO WRESZCIE
Na szczęście w odpowiedzi na infekcję i miejscowe przekrwienie błon ślu-
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zowych z czasem dochodzi do produkcji
większej ilości wydzieliny zawierającej immunoglobuliny, limfocyty i makrofagi. Kaszel z suchego przechodzi
w mokry, a my niemal czujemy ciężar śluzu, który stopniowo odrywa się
od ścianek gardła i przesuwa do jamy
ustnej. Ponieważ wydzielina, która zalega w oskrzelach, jest lepka i zawiera wiele składników organicznych, staje się wspaniałą pożywką dla bakterii.
W tym momencie rośnie ryzyko, że jeśli za wszelką cenę będziemy hamować
kaszel oraz nie zadbamy o siebie (odpoczynek, ciepło, nawodnienie organizmu), infekcja wirusowa przejdzie
w bakteryjną, czyli np. ropne zapalenie
gardła, krtani, zapalenie oskrzeli lub
płuc. Dlatego na początku przeziębienia
(które jest chorobą wirusową) powinno
się rozważyć przyjmowanie nie tyle syropów łagodzących kaszel suchy, ile leków mukolitycznych, czyli tych, które zwiększają ilość wydzielanego śluzu,
a zmniejszają jego lepkość, jednocześnie
ułatwiając jego odkrztuszenie. Składnikami roślinnymi tych preparatów są:
ziele tymianku, liść eukaliptusa, korzeń pierwiosnka czy liść bluszczu pospolitego. Niektóre z nich mogą zawie-

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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rać egzotyczne składniki (np. wyciąg
z pelargonii afrykańskiej), które pobudzają ruch rzęsek, przyspieszając usunięcie tego, co zalega w górnych drogach oddechowych.

HAMOWAĆ CZY POBUDZAĆ?

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

Pewnego rodzaju farmakologiczną zagadką niektórych preparatów łagodzących
uciążliwe objawy przeziębienia jest ich
jednoczesne działanie wykrztuśne i przeciwkaszlowe. Idea, że w jednym leku roślinnym mogą być składniki leczące kaszel suchy i mokry, zakłada, że pierwsze
zadziałają osłaniająco na górne drogi oddechowe, a drugie przeciwnie – sprowokują kaszel w celu usuwania zalegającej

w nich wydzieliny. Wydaje się, że stosować możemy je w dwóch sytuacjach: albo kiedy nie wiemy, z jakim rodzajem
kaszlu mamy do czynienia, albo kiedy
raz dopada nas kaszel suchy, a za chwilę mokry. Pamiętajmy tylko, by leki wykrztuśne aplikować w ciągu dnia, a te hamujące kaszel – na noc.

O CZYM ŚWIADCZY RODZAJ KASZLU?
Kaszel wraz z towarzyszącym mu katarem
i lekko podwyższoną temperaturą najczęściej
jest objawem wirusowej infekcji górnych dróg
oddechowych, czyli przeziębienia. Ale nie zawsze.
Czasem może być sygnałem astmy, gruźlicy,
a nawet raka płuc. Jeśli trwa dłużej niż trzy
tygodnie, wydzielina jest podbarwiona krwią,
a atakom towarzyszy ból w klatce piersiowej
lub duszność, nie ma się nad czym zastanawiać,
tylko szybko zapisać na wizytę u internisty.
● Nagły kaszel, ale
przemijający. Bez
wyraźnych objawów
chorobowych.
Należy mieć nadzieję,
że jest to skutek podrażnienia dróg oddechowych, np. przez kurz,
dym papierosowy,
ostry zapach.
● Z odkrztuszaniem
żółtawego śluzu
przy jednoczesnym
złym samopoczuciu
i podwyższonej
temperaturze.
Być może jest to początek przeziębienia (rzadziej grypy). Jeśli nie decydujemy się na wizytę
u lekarza, połóżmy się
do łóżka i bierzmy standardowe leki zwalczające
objawy przeziębienia.
● Z odkrztuszaniem
ciemnożółtej lub lekko
brązowej wydzieliny.

Prawdopodobnie oznacza,
że infekcja wirusowa przeszła w bakteryjną i zakażenie objęło nie tylko górne
drogi oddechowe (gardło,
krtań), lecz także być może dolne (oskrzela, płuca).
W takiej sytuacji niezbędna jest wizyta u lekarza
i – prawdopodobnie – zażycie antybiotyku.
● Wraz z obrzękami nóg
i napadami duszności
w czasie wysiłku.
Może świadczyć o niewydolności serca. Gdy serce nie pracuje prawidłowo, do narządów dociera
zbyt mało tlenu, ale też
zbyt dużo krwi zalega
w narządach. Pojawia się
wtedy duszność (spłycenie oddechu lub brak
tchu) podczas wysiłku albo nocnego wypoczynku,
któremu towarzyszy kaszel świadczący właśnie
o przekrwieniu płuc.

T A N I E L E K I 18

● Z jednoczesną
gorączką, dreszczami
i potliwością w nocy.
Może być objawem gruźlicy, choroby bynajmniej
niezapomnianej i niedotykającej tylko ludzi
źle odżywiających się
i zaniedbanych.
● Suchy połączony
z charakterystycznym
świszczącym
oddechem.
Wskazuje na astmę
oskrzelową. W tym przypadku kaszel i furczenia
wywołane są utrudnionym przepływem powietrza przez zwężone światło oskrzeli i oskrzelików,
co utrudnia jego wydostawanie się z płuc na zewnątrz organizmu. Choroba wymaga leczenia!
● Mokry, gwałtowny,
pojawiający się rano.
To prawdopodobnie
tzw. kaszel palacza, bynajmniej niebędący sposobem na oczyszczenie dróg oddechowych
ze szkodliwych substancji zawartych w tytoniu.
To wynik permanentnego
stanu zapalnego oskrzeli, które może rozwinąć
się w (śmiertelną) przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).

ZDROWIE

Z myślą o wszystkich seniorach cierpiących
na dolegliwości stawowe, marka Voltaren MAX®
zmieniła kształt swojej nakrętki.

D

zięki oryginalnemu, trójramiennemu kształtowi,
nawet osoby z problemami
stawowymi dłoni mogą odkręcić tubę w prosty sposób. Nowa nakrętka sprawia, że stosowanie Voltaren
MAX®, jedynego żelu bez recepty, który walczy z bólem stawów aż do 12h,
stało się jeszcze łatwiejsze!

CHOROBA ZWYRODNIENIOWA
STAWÓW WŚRÓD SENIORÓW
Wraz z wiekiem elastyczność i kondycja stawów stale pogarsza się, powodując utratę komfortu i swobody ruchu.
Badania przeprowadzone przez TNS
Polska potwierdzają, że około 60 proc.
polskich seniorów przyznaje, że takie dolegliwości uniemożliwiają im codzienne funkcjonowanie, a wśród blisko 60 proc. osób odczuwających ból
stawów zdiagnozowano chorobę zwyrodnieniową stawów¹. Niestety, często
nie zdajemy sobie sprawy, jak uciążliwe jest życie seniora, który cierpi na
zmiany zwyrodnieniowe stawów. Choroba, która bardzo często dotyka stawów dłoni, oprócz stałego bólu, może
także powodować nieprzyjemne obrzęki, sztywności oraz zniekształcenie
stawów. Nawet najprostsza czynność,
jak odkręcanie słoika, butelki, a nawet

nakrętki od tuby z lekarstwem, jest
dla takiej osoby uciążliwa i kłopotliwa.

ODKRĘĆ VOLTAREN MAX®
CODZIENNIE RANO I WIECZOREM
W odpowiedzi na problemy stawowe seniorów marka Voltaren MAX®
wprowadziła tubę z trójramienną nakrętką. Nowa nakrętka jest łatwiejsza w użyciu, wymaga mniej siły, a jej
oryginalny kształt sprawia, że tubę łatwiej jest utrzymać w dłoniach. Voltaren MAX® jest jedynym żelem dostępnym bez recepty, który walczy z bólem
stawów aż do 12 h. Oznacza to, że aby
cieszyć się swobodą ruchu przez cały
dzień, wystarczy posmarować bolące
miejsce rano. A jeżeli chcemy spać spokojnie, wystarczy wieczorem użyć żelu Voltaren MAX®, a ten będzie walczyć z bólem przez całą noc.
Voltaren MAX®, jedyny żel bez
recepty, który działa aż do 12 h z nową, trójramienną nakrętką, która ułatwia otwieranie tuby osobom z problemami stawowymi dłoni, dostępny
jest już w aptekach. Więcej Informacji
o żelu Voltaren MAX® oraz kompleksową wiedzę na temat walki z bólem
stawów można znaleźć na stronie internetowej
www.rozruszajstawy.pl

O Voltaren MAX®:
Voltaren MAX®, żel został
opracowany specjalnie z myślą
o osobach, które cierpią przede
wszystkim na, uporczywe bóle
stawów. Dzięki zawartości
maksymalnej dawki substancji
czynnej o działaniu przeciwbólowym
i przeciwzapalnym, Voltaren MAX®
to jedyny żel przeciwbólowy, który
działa aż do 12 godzin².

cena: 27,98 zł*

1


Wyniki
badań agencji TNS Polska, przeprowadzone na zlecenie marki Voltaren MAX, wśród losowej, reprezentatywnej grupy mieszkańców Polski powyżej
55 roku życia (500 wywiadów), w ramach badania kwestionariuszowego metodą CATI.
Wśród wszystkich żeli przeciwbólowych dostępnych bez recepty.
* Cena sugerowana.

2 

VOLTAREN MAX - Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g, żel. Wskazania do stosowania: Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie
i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń) , bólu pleców,
ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. dorośli (powyżej 18 lat): ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu, u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne, ostatni trymestr ciąży, u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy , v.VII.2012, PL1408233440

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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NA STAŁE W GRAFIK DNIA
Jeśli mamy tylko trochę wolnej przestrzeni w salonie lub w sypialni – wybierzmy steper, orbitrek lub rowerek stacjonarny. Dobrym pomysłem jest skierowanie
go w stronę telewizora, tak aby pedałując
lub maszerując, móc oglądać ulubiony serial lub codzienne wiadomości. W ten sposób wysiłek nie będzie nużący i nie zauważymy, jak nam zleci czas. Zamiast leżeć
na kanapie, można w ten sposób regularnie codziennie trenować. Na początek wystarczy zacząć od 20 minut każdego dnia
i czas ten wydłużać w miarę poprawy kondycji. Ważne, aby taki element wprowadzić na stałe w grafik dnia.
Kto mieszka w domu jednorodzinnym
i dysponuje wolną przestrzenią, może takich urządzeń wstawić kilka. Do tego podłoga wyłożona wykładziną, mata do ćwiczeń, piłka gimnastyczna, kilka ciężarków
i domowa siłownia jak się patrzy. Tam też
warto ustawić telewizor albo radio, które umilą trening. Są osoby, które specjalnie przenoszą telewizor do domowej siłowni, aby zmobilizować się do ćwiczeń. Chcą
obejrzeć film czy wiadomości – muszą pedałować na rowerku. Potem ten zwyczaj
wchodzi im w krew i w kilka miesięcy tracą zbędne kilogramy oraz poprawiają kondycję. Do telewizora można też podłączyć
odtwarzacz i korzystać z gotowych programów fitness dostępnych na płytach DVD.

WENTYLACJA
Niezależnie od tego, czy mamy więcej
miejsca na domową minisiłownię, czy
tylko skrawek podłogi w pokoju, ważne,
aby podczas ćwiczeń można było się tam
swobodnie poruszać. Istotna jest również wentylacja, czyli możliwość uchylenia okna lub drzwi. Jeśli jest taka możliwość, obok miejsca do treningu warto
powiesić duże lustro, które pozwoli kontrolować prawidłową postawę ciała. Warto kupić i zawsze wkładać buty sportowe,
które stabilizują stopę i chronią przed
kontuzjami.

BEZ WYMÓWEK
Brak odpowiedniego sprzętu nie jest żadnym wytłumaczeniem. Hantle, mata lub
ławeczka do ćwiczeń dają możliwość wykonywania treningu jak w publicznej siłowni, jednak nie są niezbędne. Można zastąpić je przedmiotami dostępnymi
w domu. Zamiennikami dla hantli są plastikowe butelki z wodą, od 0,5 do 1,5 litra
w zależności od tego, ile chcemy i możemy
dźwigać. Ćwiczenia w pozycji leżącej można wykonywać na dywanie lub na kocu,
które zastąpią matę. Niezastąpionym asystentem jest także stabilne krzesło. Stanowi dobrą podporę, gdy mamy trudności
z utrzymaniem równowagi, jak i wtedy,
gdy chcemy zrobić bardziej skomplikowane pompki lub spięcia mięśni brzucha.

– średnia cena r ynkowa

ieżnia, orbitrek, rowerek
stacjonarny albo steper
– te urządzenia można kupić w każdym sklepie sportowym. W zależności od tego, ile mamy miejsca, warto urządzić strefę
do ćwiczeń we własnych czterech ścianach.
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GADŻETY DLA AKTYWNYCH

Hantle kupujemy, kierując się ich wa-

gą. Jeśli dopiero zaczynamy z nich korzystać, wybierzmy lżejsze, aby przyzwyczaić mięśnie i dopiero stopniowo
zwiększamy obciążenie. Wybór zależy również od efektu, który chcemy

TRENUJ
JOANNA BIELIŃSK A

W DOMU

Wystarczy
30 minut jazdy
dziennie,
aby wkrótce
zobaczyć
upragnione
rezultaty.

Coraz więcej osób w różnym wieku chce pracować
nad sylwetką, ale nie ma czasu albo ochoty chodzić
do publicznych siłowni. I nie musi.
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osiągnąć. Ćwiczenia z ciężarkami o niższej wadze, wielokrotnie powtarzane,
wspomagają spalanie tłuszczu. Wykorzystując te cięższe, przyspiesza się rozbudowę mięśni. Hantlami można ćwiczyć bez
względu na płeć i wiek.
Ciężarki na kostki. Służą do wzmacniania mięśni nóg i pośladków. Ich waga
wynosi od 0,5 do 2 kg. Nie są jednak zalecane w przypadku problemów ze stawami.
Piłka gimnastyczna (dmuchana). Występuje w różnych rozmiarach i należy dopasować ją do swojego wzrostu: średnica
45 cm (wzrost mniejszy niż 154 cm), 55 cm
(155-172 cm), 65 cm (173-189 cm) i 75 cm (powyżej 190 cm). Jest szczególnie polecana
przy problemach z kręgosłupem – nie obciąża go, za to dodatkowo wzmacnia.
Maty do ćwiczeń. Mają wymiary
200 x 100 cm i 200 x 120 cm i różne grubości. Cieńsze nadają się do lekkich ćwiczeń,
natomiast grubsze sprawdzają się przy treningach wymagających amortyzacji.
Steper skrętny z linkami. To małe
urządzenie o wielkich możliwościach. Pozwala rzeźbić dolne partie ciała (uda, pośladki) i górne (brzuch, ręce). Warto, aby
miał regulację poziomu oporu. Nie jest polecany przy problemach ze stawami.

WYBÓR URZĄDZEŃ

Rowerek stacjonarny. Symuluje jaz-

dę na rowerze tradycyjnym. Można wyróżnić cztery typy tych urządzeń ze
względu na pozycję, jaką przyjmuje ćwiczący: poziome, pionowe, hybrydowe oraz

spinningowe. W pierwszym przypadku trenujący przyjmuje pozycję półleżącą. To ułożenie bardziej naturalne, które
w mniejszym stopniu obciąża kręgosłup
– szczególnie odcinek lędźwiowy. Jest polecany otyłym i spędzającym dużo czasu
w pozycji siedzącej. Rowery pionowe wymuszają utrzymanie wyprostowanej lub
lekko pochylonej sylwetki. Ten sposób jazdy niestety nie jest przeznaczony dla osób
z dolegliwościami kręgosłupa. Za to wskazany jest przy problemach z układem
krążenia. Urządzenie hybrydowe łączy
właściwości rowerów pionowego i poziomego. Natomiast popularny w klubach fitness rower spinningowy służy do intensywnych treningów. Jeździ się na nim
w zmiennym tempie w pozycji mocno pochylonej (często stojącej). Pomaga w spalaniu dużych ilości kalorii.
Orbitrek. Łączy zalety bieżni, rowerka stacjonarnego i stepera. Pozwala naśladować ruchy właściwe dla wycieczek
górskich, jazdy na rowerze oraz biegów
narciarskich. Dzięki zaangażowaniu rąk
i nóg pozwala spalić dużo kalorii. Jest bezpieczny dla stawów, a możliwość regulowania intensywności ćwiczeń jest doskonałym rozwiązaniem dla osób starszych
i otyłych. Podczas zakupu zwróćmy uwagę, aby urządzenie miało opcję wyboru programu ćwiczeń, co ułatwi kontrolę tętna
i osiągnięcie wymarzonych rezultatów.
Bieżnia. Urządzenie wyposażone w specjalne amortyzatory jest zdrowsze dla stawów niż bieganie po chodniku. Niestety,

dobra i markowa jest droższa od rowerka
i orbitreka. Ponadto zajmuje więcej miejsca, a przez ewentualny hałas i drgania
może zakłócać spokój sąsiadów w bloku
(wymaga położenia maty tłumiącej). Bieganie poprawia kondycję i pracę serca,
dlatego jest aktywnością zalecaną zarówno młodszym, jak i starszym. Z bieżni powinny jednak zrezygnować osoby, które
mają problemy ze stawami, cierpią na choroby serca i otyłość.

ZADBAJ O SIEBIE W KAŻDYM WIEKU
20+

Ciało dwudziestolatka pracuje na najwyższych obrotach, dlatego to doskonały moment, aby rozpocząć inwestycję w swoje
zdrowie. Do 30. roku życia w kościach zachodzi proces mineralizacji, której sprzymierzeńcem jest regularna aktywność
fizyczna oraz dieta bogata w wapń. Poza tym młodzi szybciej budują masę mięśniową i poprawiają kondycję. Organizm
szybko się regeneruje, więc można ćwiczyć nawet codziennie.

30+

Staraj się wygospodarować czas na 3-4
treningi tygodniowo. W tym wieku organizm wykazuje najwyższy poziom wytrzymałości, więc to dobry moment
na nowe wyzwania, np. udział w maratonie. Niestety, ciało już nie regeneruje się
tak szybko, więc pamiętaj o odpoczynku i wysypiaj się. Metabolizm stopniowo
wyhamowuje, więc ruch pozwoli utrzy-

mać prawidłową wagę i masę mięśniową.
Po trzydziestce tkanka kostna zaczyna
słabnąć, więc zwiększmy w diecie ilość
kwasów omega-3 i omega-6, które znajdują się w rybach i olejach, lub uzupełniajmy je suplementami diety.

40+

W tym wieku stopniowo traci się masę mięśniową i elastyczność skóry. Dwa
razy w tygodniu wykonujmy ćwiczenia
z obciążeniem (np. z hantlami). Dwa inne dni poświęćmy na ćwiczenia aerobowe – o stałej intensywności (np. 30 minut szybkiego marszu, jazdy na rowerze
lub chodzenia na steperze czy orbitreku). Ponadto codziennie wykonujmy krótką gimnastykę rozciągającą wszystkie
mięśnie, dzięki czemu zachowają sprężystość. Metabolizm spowalnia, więc łatwo o niechciane kilogramy. Poziom cholesterolu i cukru trzeba trzymać mocno
w ryzach. Wybierajmy produkty bogate

w błonnik, ale jednocześnie o niskim indeksie glikemicznym (IG), np. kasza gryczana zamiast ziemniaków.

50+

Ćwiczenia opóźniają procesy starzenia, wzmacniają stawy, uelastyczniają
mięśnie, dzięki czemu łatwiej utrzymać
równowagę ciała i pełen zakres ruchów. To doskonała ochrona przed nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą,
miażdżycą czy nadwagą. Wcześniej jednak należy skonsultować się z lekarzem
i przeprowadzić rutynowe badania, które pozwolą dostosować rodzaj aktywności do ewentualnych problemów zdrowotnych. Jeśli nie ma przeciwwskazań,
warto postawić na lekki trening siłowy,
np. z hantlami, wydolnościowy, np. jazda na rowerze, oraz codzienną lekką gimnastykę całego ciała (skłony, wymachy)
oraz ćwiczenia izometryczne (np. podpór
przodem na łokciach tzw. plank).
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ZDROWIE

ART YKUŁ SPONSOROWANY

Protezy nie muszą być złe

W

ielu pacjentów używa
protez zębowych. W Polsce jest to aż 7,5 mln
osób*! Są to zarówno
protezy całkowite, jak i częściowe. W dzisiejszych czasach nie powinny być niczym wstydliwym, szczególnie przy takiej powszechności. Bardzo często jest
to temat tabu, a osoby starsze nie chcą
się przyznać do protez zębowych, nawet przed rodziną. Nie powinniśmy mieć
problemów z rozmawianiem o nich, jeśli chcemy, żeby nie przeszkadzały nam
w codziennym życiu. Funkcjonalność
protez w dużym stopniu zależy od ich
umocowania. Prostym rozwiązaniem jest
specjalny krem.

PROSTE ROZWIĄZANIE
– KREMY MOCUJĄCE
Bardzo popularnym wyjściem w Europie
Zachodniej czy USA są kremy mocujące
do protez. Stosuje je także coraz więcej
Polaków. Najczęściej wybierane są produkty z serii Corega®. Konsumenci mają
do wyboru trzy warianty: Corega® Super
Mocny, Corega Neutralny Smak i Corega® Świeży Oddech, dzięki którym każdy dopasuje krem do swoich potrzeb.

Kupując

opakowanie 70 ml
oszczędzasz
aż

30%

PROBLEMY Z PROTEZAMI
ZĘBOWYMI?
Używanie protez może powodować dyskomfort. Wiedzą o tym wszyscy, którzy je noszą. Często jest to spowodowane przez cząstki pokarmu przedostające
się pod spód (na to skarży się aż 76 proc.
użytkowników protez)*. Wielu pokarmów trzeba sobie odmówić, m.in. orzeszków czy świeżego chrupiącego pieczywa,
bez którego przecież trudno się obejść.
Kłopotliwe jest także wyjmowanie i płukanie protezy kilka razy dziennie
– zwłaszcza po jedzeniu. Sytuacja komplikuje się, kiedy jesteśmy w restauracji lub
podczas świątecznego posiłku, który potrafi trwać nawet kilka godzin.
Problemy użytkowników nie są tylko natury mechanicznej, ale również
psychologicznej. Duży procent osób noszących protezy zębowe odczuwa stres.
W większości przypadków spowodowany jest on obawą przed wypadnięciem
protezy podczas śmiania się czy kichania. W takiej sytuacji nikt nie chciałby
się znaleźć.
*1 IQS dla Corega Tracking Report
– Czerwiec 2014
*2 Baran I, Nalcaci , Self-reported droblems
before and after prosthodontic treatmens
according to newly created Turkish version
of oral health impact profile. Archives
of Gerontology and Geriatrics 2011;
53:e99-e105
*3 The use of Soluble Denture adhesives
to Prevent Food Particles From Becoming
Trapped Under Full Upper and Lower
Dentures, Study L3920658, 2010.
Publication in progress.
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Corega® Super Mocny zapewnia wyjątkowo silne trzymanie protezy przez
cały dzień. Tubka ma unikalną końcówkę, która ułatwia aplikację.
Corega® Świeży Oddech ma miętowy
smak i pozostawia długotrwałe uczucie świeżości.
Corega® Neutralny Smak nie posiada sztucznych barwników i aromatów,
które mogłyby zmienić smak ulubionego jedzenia.

Poleca się stosowanie kremów
do protez w pierwszych dniach adaptacji.
Poprawiają one pewność siebie podczas
mówienia, czy uśmiechania się,
co ma wpływ na nastawienie pacjenta
do konsekwentnego użytkowania
nowego uzupełnienia.

● Kremy Corega® zwiększają stabilność
utrzymania protezy, poprawiając
jej funkcjonalność.
● Kremy Corega® umożliwiają
spożywanie tzw. trudnych pokarmów,
znacznie zwiększając siłę zgryzu.

Dlaczego Polacy najczęściej sięgają
po kremy mocujące Corega®?

● Osoby używające kremy Corega®
zwracają uwagę na wzrost komfortu,
pewności siebie i satysfakcji.

● Kremy mocujące do protez Corega
zmniejszają ilość cząstek pokarmów
przedostających się pod protezę nawet
do 74 proc.*

Kremy mocujące Corega®
są bardzo prostym i skutecznym
rozwiązaniem najczęstszych problemów
użytkowników protez.

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

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

Praktyczna

i romantyczna

Z

apach lawendy to znak rozpoznawczy Prowansji i jedna z jej wizytówek. Charakterystyczne fioletowe
kępy obrastające białe domy budzą zachwyt malarzy, filmowców, pisarzy i turystów odwiedzających
te strony. W Coustellet, niewielkim prowansalskim miasteczku, znajduje się
Muzeum Lawendy. W tym roku muzeum
poświęcone tej roślinie powstało także w Polsce, przy Lawendowych Polach
w Nowym Kawkowie na Warmii. Kto
raz poczuł zapach tej rośliny, staje się jej
miłośnikiem i chętnie powraca w miejsca, gdzie rośnie. A pachną nie tylko
kwiaty, ale też łodygi i liście.

NA UKĄSZENIA, NA SKÓRĘ …
Trudno wymienić wszystkie drogocenne zalety lawendy. Od stuleci medycyna ludowa używa jej do leczenia wielu
schorzeń i zapobiegania im. Lecznicze
są kwiaty, liście i łodygi rośliny, w skład
których wchodzą związki mineralne,
a także taniny, kumaryny, flawonoidy,
garbniki, fitosterole. Napar z kwiatów lawendy sprzyja wydzielaniu soków trawiennych i wzmaga ruchy perystaltyczne jelit. Z lawendy wytwarza się olejek
eteryczny zawierający linalol, uważany za jeden z najbardziej wartościowych
w aromaterapii. Olejek wykorzystuje się do inhalacji przy katarze i zapaleniu krtani czy płuc. Podany doustnie
dobrze wpływa na trawienie i powstrzymuje mdłości. Może też mieć zastosowanie w odkażaniu trudno gojących się
ran oraz w łagodzeniu podrażnień skóry po ukąszeniu owadów. Kąpiel z olejkiem działa antybakteryjnie, relaksacyjnie, hamuje też nadmierne pocenie
się. Wiele zastosowań lawendy to sku-
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Z lawendy
wytwarza się olejek
eteryczny używany
w aromaterapii oraz
do inhalacji przy
katarze, zapaleniu
krtani i płuc.
tek jej silnego działania antybakteryjnego. Dlatego właśnie służy do przemywania
ran, pomaga w chorobach układu oddechowego, neutralizuje zapach potu i jest
polecana do kąpieli. Z kolei kojące działanie lawendy to efekt jej właściwości
przeciwbólowych i lekko znieczulających
(korzonki, mięśnie).

LAWENDOWE KOSMETYKI
Są niezwykle popularne we Francji,
a w Prowansji nie ma drogerii, w której
nie można by kupić naczyń i chusteczek
zdobionych lawendowymi motywami,
wiązanek suszonych kwiatów i słynnej,
znakomitej do odświeżania się w podróży wody lawendowej. Roślina sprawdziła się w kosmetyce. Służy do produkcji
toników przeznaczonych dla wrażliwej
i delikatnej skóry, przyśpieszających regenerację naskórka i działających przeciwtrądzikowo.
Także szampony, sole i płyny do kąpieli, kremy, balsamy czy mydła z dodatkiem lawendy nie mają sobie równych.
W wielu prowansalskich domach mydło takie wytwarzane jest na co dzień.
Do jego zrobienia potrzebne jest stopione wcześniej utarte mydło z resztek, któ-

JAKO PRZYPRAWA
Lawenda jest popularna w kuchni. Suszona, obok m.in. bazylii, oregano, tymianku, szałwii, mięty, jest składnikiem
znanych na całym świecie ziół prowansalskich. Wystarczy kilka jej listków,
by wołowa pieczeń, grillowana ryba czy
warzywna zupa nabrały niepowtarzalnego smaku. Pyszne są pieczone ziemniaki
z lawendą. Można ją też dodawać do budyniu, twarożku, jogurtu, ryżu, maślanych ciasteczek, tarty z gruszkami.
Poszukujący wciąż nowych smaków
twórcy przepisów kulinarnych sięgnęli po olejek lawendowy do wyrobu czekolady i lodów. Te ostatnie rozsławiła znakomita aktorka Meryl Streep, podając
lawendowe lody w filmie „To skomplikowane”. Jednak według wielu Francuzów
najbardziej niepowtarzalny smak ma deser cremes brulées á la lavande. Robi się
go tak jak tradycyjne brulées, czyli: mleko, jajka i cukier miesza się i w miseczkach piecze w piekarniku w 180 stopniach, koniecznie w kąpieli wodnej.
Mleko jest wcześniej ugotowane z kwiatami z lawendy. Równie znakomity jest lawendowy miód. Przepis prosty, a smak…
niebo w ustach. Wystarczy świeżo zebrane kwiaty lawendy zalać płynnym miodem i codziennie mieszać (w porządnie
zakręconym słoiczku odwracać jak klepsydrę). Po kilku tygodniach jest gotowy. Podaje się go przy przeziębieniach i zapobiegawczo przeciw
jesiennym depresjom.
Konsultacja: Joanna
Posoch, autorka książki
„Lawendowe Pole,
czyli jak opuścić miasto
na dobre”

SPOSÓB NA INSEKTY
Lawendę uwielbiają pszczoły,
natomiast nie przepadają za nią
niektóre insekty. Suszona lawenda
obficie rozrzucona w domu na
podłodze pod ścianami i w kątach
na mrówczych ścieżkach sprawia,
że owady te wynoszą się z domu.
Komary raczej ignorują obecność
świeżej lawendy, wrażliwe są
natomiast na dym z podpalonych
suszonych lawendowych łodyżek.
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– średnia cena r ynkowa

Jest pomocna w leczeniu niektórych schorzeń, odstrasza
mole i przedłuża świeżość ubrań w szafie. Koi naszą
psychikę, a jako afrodyzjak pobudza do miłosnych uniesień.

re zalegają w domu. Dodaje się do tego
lawendowy olejek i troszkę świeżo zebranych kwiatków. Masę przekłada się
do pojemniczka. Po kilku dniach, gdy
wyschnie, mydło jest gotowe do użycia. Pachnie wręcz fantastycznie.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

ANNA DZIKOWSK A

R E K L A M A

P O L E C A J Ą
R E K L A M A

P O L E C A J Ą

URODA

URODA

ALEKSANDR A RZ Ą ŻE WSK A

PARABENY
I SILIKONY
pod lupą
Jak najlepiej
dbać o kondycję
skóry i włosów,
kiedy niemal
zewsząd straszą
nas parabenami
i silikonami?
I czy rzeczywiście
powinniśmy ich
unikać?
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SZYBKI EFEKT
Przeciwnicy stosowania produktów
z zawartością silikonów straszą alergicznymi reakcjami naskórka, zapchanymi porami i pozbawionymi objętości
włosami. Entuzjaści (częściej entuzjastki) mówią natomiast o gładkiej, miękkiej, wygładzonej skórze i pięknie pre-

SILIKONY, KTÓRYCH
LEPIEJ UNIKAĆ:
• Cyclomethicone
• Cyclopentasiloxane
• Trimethylsilylamodimethic
• Trimethylsiloxysilicates
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zentującym się podkładzie, który
długo utrzymuje się na twarzy.
Czym de facto są silikony? To polimery zawierające organiczny krzem.
Najczęściej pojawiają się w kosmetykach do włosów (szamponach, odżywkach i maskach) oraz w preparatach
do ciała i twarzy (kremy, balsamy, bazy pod makijaż, szminki). A jak działają? Na włosach tworzą filtr, który
wygładza łuski, zwiększa ich odporność na wysuszanie czy uszkodzenia mechaniczne podczas czesania.
Dzięki temu kosmyki stają się miękkie i łatwo się rozczesują. Zastosowane na skórze tworzą cienką warstewkę chroniącą przed promieniowaniem
UV, zapobiegającą parowaniu wody i przesuszaniu cery. Często można
je znaleźć w kremach nawilżających
i preparatach przeznaczonych dla cer
trądzikowych – z badań wynika bowiem, że nie zapychają porów, nie powodują nowych zmian trądzikowych.
Dodatkowo rozpuszczają też sebum

– średnia cena r ynkowa

S

klepowe półki uginają się
pod mnogością szamponów
i odżywek, po których zastosowaniu włosy wspaniale będą się rozczesywać
i pozostaną błyszczące aż do następnego mycia. Jeśli chcemy mieć ciało gładkie jak jedwab, także wybierzemy coś
dla siebie. Zapoznając się z informacją o zastosowaniu kosmetyku, z pewnością trafimy na tajemnicze silikony
i parabeny lub wyraźną deklarację producenta, że wybrany produkt ich nie
zawiera. Czym są te składniki i czy faktycznie zasłużyły na tak skrajne opinie
na swój temat?

Trzeba zapamiętać,
że silikony dzielą się
na rozpuszczalne
i nierozpuszczalne
w wodzie.
Tych drugich
lepiej unikać.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

R E K L A M A

P O L E C A J Ą
R E K L A M A

P O L E C A J Ą

FELIETON

URODA
– produkowane w nadmiarze przez
skórę przetłuszczającą się – dzięki czemu cera może swobodnie oddychać.

DOBRE I ZŁE
Skoro silikony działają tak efektywnie, czemu mówi się o nich tak źle?
Warto zapamiętać, że silikony dzielą się na rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne. Tych drugich rzeczywiście lepiej unikać, bo bardziej szkodzą,
niż pomagają.
I tak, oblepione nimi włosy są bardzo obciążone, nie docierają do nich
składniki odżywek, mogą stać się łamliwe, trudne do ułożenia i koloryzacji. Natomiast te pierwsze wystarczy
po prostu stosować z umiarem, pilnując aby nie znajdowały się we wszystkich kosmetykach, których używamy.
Jeśli ulubiony szampon zawiera silikony rozpuszczalne w wodzie, warto co drugie czy trzecie mycie włosów

Stężenie parabenów
w każdym kosmetyku
jest regulowane
ustawowo i w tych
dawkach jest na
pewno bezpieczne.
użyć łagodnego szamponu oczyszczającego. Aby usunąć silikony nierozpuszczalne w wodzie, potrzebne będą natomiast mocniejsze szampony,
które mogą niszczyć delikatną strukturę włosa.
Gdy używamy kosmetyków
do twarzy z silikonami, bezwzględnie
powinniśmy pamiętać o dokładnym
demakijażu (np. za pomocą płynu micelarnego lub żelu do mycia twarzy),
który usunie je z powierzchni skóry.

PARABENY DLA BEZPIECZEŃSTWA
Jak często zdarza się nam nakładać krem za pomocą idealnie czystej,
szklanej szpatułki? No właśnie, prawie nigdy. Częściej sięgamy do słoiczka palcem, przy okazji wprowadzając do kremu grzyby i bakterie. I tu
zaczyna się rola parabenów (czyli estry kwasu p-hydroksybenzoesowego),
które działają bakterio- i grzybobójczo. Są obecne w 85 proc. kosmety-

ków – od kremów do twarzy przez
żele pod prysznic, balsamy aż do dezodorantów. Mają bardzo długą tradycję i listę zastosowań w przemyśle
kosmetycznym. Po raz pierwszy wprowadzono je do preparatów już w latach 30. ubiegłego wieku.
Stężenie parabenów w każdym
preparacie jest regulowane ustawowo
i w tych dawkach jest na pewno bezpieczne. Pojawiające się na forach internetowych opinie, że składnik ten
przyczynia się do rozwoju raka piersi,
nie znajdują żadnego naukowego potwierdzenia. Środki te są bowiem najlepiej poznaną i zbadaną grupą konserwantów, a ceniona Amerykańska
Agencja ds. Żywności i Leków wydała
raport, w którym można przeczytać,
że nie istnieje żadne realne zagrożenie dla zdrowia związane z ich stosowaniem w kosmetykach.
Warto jednak wiedzieć, że mogą one wywoływać alergie u osób ze
szczególnie wrażliwą skórą. Jeśli wystąpi taka reakcja, to znak, że powinniśmy wybierać kosmetyki opatrzone
hasłem „paraben free”.

Gdy używamy
kosmetyków
do twarzy
zawierających
silikony, bezwzględnie
powinniśmy pamiętać
o dokładnym
demakijażu.
Natomiast kupując taki produkt,
godzimy się na to, że jego termin przydatności do użycia będzie dużo krótszy, trzeba przechowywać go w specjalnych warunkach (np. w lodówce),
a często i cena będzie sporo wyższa.
Nieobecność parabenów w kosmetyku nie zawsze jest równa brakowi konserwantów. Nad czystością mikrobiologiczną naszego ulubionego kremu mogą
czuwać inne środki, np. pochodne
formaldehydu.

JAK SPRAWDZIĆ, CZY W TWOIM ULUBIONYM
KOSMETYKU SĄ SILIKONY?
1. Przeczytaj uważnie skład, który

musi być umieszczony na opakowaniu
kosmetyku. Uwaga! Czasami jest
on wydrukowany na zewnętrznym
opakowaniu i nie znajdziesz go już
na buteleczce czy słoiczku kremu.
Składniki wymieniane są w kolejności
zgodnej z ich zawartością
(od największej do najmniejszej).
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Postanowieniom
MART YNA ROZESŁ ANIEC

2. Szukaj składników, które kończą
się poniższymi przyrostkami:
• siloxane

• silanol

• silicone

• methicone

Co roku obiecuję sobie,
że schudnę, stanę się
bardziej pracowita, znajdę
miłość życia. Kończy
się tak, że nie chudnę,
nie staję się pracowita
i nie znajduję miłości życia,
za to niezmiennie jestem
szczęśliwa. Na czym więc
polega magia postanowień,
skoro rzadko cokolwiek
z nich wynika?

mówię NIE!
coś robić? Skoro zawsze na gadaniu się
kończy, dobrze jest pominąć ten etap
i przejść do rzeczy.
Jeśli nie jesteś zadowolony ze swojego życia, masz dwa wyjścia: polubić
je albo zmienić. I naprawdę o wiele łatwiej jest zrobić to drugie! Nie podoba
ci się, jak wyglądasz? To zamiast oglądać Bridget Jones i zapychać się lodami,
rób brzuszki i… oglądaj Bridget Jones
(w końcu coś od życia się należy). Zamiast płakać, że koleżanki wyglądają lepiej, spraw, by to one płakały z twojego
powodu. Pamiętaj: zazdrość jest zawsze
najlepszą motywacją. Wszyscy wiedzą,
że kobiety nie malują się dla mężczyzn,

D

laczego akurat Nowy
Rok ma być momentem
przełomowym w życiu
człowieka? Oczywiście,
coś się kończy i zaczyna.
Ale prawda jest taka, że dzieje się tak
codziennie. Mija jeden dzień, a rozpoczyna się kolejny. A ponadto każdy z nas potrzebuje innego impulsu
do zmiany i znajduje go we właściwym sobie momencie.
Mimo to właśnie wraz z pierwszym dniem roku połowa z nas „rzuca palenie”. Choć w rzeczywistości
często rzuca tylko kolejnego papierosa do popielniczki. Wydawałoby się,
że rozmawianie o zmianach ma jedynie uspokoić mężów/ żony lub własne
sumienie. A tu się okazuje, że styczeń
to czas masowych postanowień.
To coś w rodzaju wyścigów, kto
więcej zadeklaruje, a nie zrealizuje. Spokojnie, przecież liczą się chęci… BYZYDURA (jak to mówi Piotr
Fronczewski). Może zamiast opowiadać o tym i postanawiać, lepiej zacząć

możesz mieć pewność, że trzymasz
w ręku kosmetyk zawierający
silikony. Używaj go z umiarem.
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Jeśli nie jesteś
zadowolony
ze swojego życia,
masz dwa wyjścia:
polubić je albo
zmienić.
udawać, że nie obchodzi nas, co ludzie
o nas sądzą. Jednak żyjemy w świecie,
w którym wszystko kręci się wokół człowieka i jego zachcianek. Media na każdym kroku sprawiają, że porównujemy
się z innymi. Nie bez powodu większość
postanowień dotyczy wyglądu, a nie
spełniania marzeń i ambicji. Oczywiście, od czegoś trzeba zacząć.
Tyle, że impuls zmiany musi pochodzić z wewnątrz. To my – sami
– musimy zdecydować, czego chcemy.
Nie warto sugerować się otoczeniem.
Prawdopodobnie do szczęścia potrzebujemy czegoś innego niż koleżanka czy sąsiad. Zamiast postanawiać, obiecywać,
lepiej cieszyć się tym, co jest. Życie naprawdę może być piękne – wystarczy
wyzbyć się kompleksów.

R E K L A M A

3. Jeśli trafisz na któryś z nich,

tylko dla innych kobiet. „Naprawdę nie
podoba mu się ta szminka? Co z tego?
Widziałaś, jak Kasia na ciebie patrzyła!?” Podziw koleżanki jest sto razy lepszy niż komplement faceta. Przecież oni
nic nie widzą, a jeśli już uda im się zobaczyć, to i tak się nie znają.
Problem z postanowieniami polega na tym, że dotyczą wyłącznie nas.
A czy tego chcemy, czy nie, zmieniamy
się dla innych i przez innych. Możemy

DZIECKO
R E K L A M A

P O L E C A J Ą
R E K L A M A

P O L E C A J Ą

Przeziębienie, grypa,
zapalenie oskrzeli. Kilka dni
w przedszkolu czy szkole
i znów infekcja. Dlaczego
odporność malucha jest słaba?
I jak ją skutecznie wzmacniać?

NA WAGĘ
ZDROWIA

W

arto sobie uzmysłowić, że aby układ odpornościowy człowieka
w pełni dojrzał, potrzeba dwunastu, trzynastu lat. Zanim proces ten się zakończy, bariera ochronna
organizmu jest nie w pełni szczelna i wymaga wsparcia z zewnątrz. Noworodek
i niemowlę chronione są przeciwciałami
przekazanymi przez matkę. Kolejne przeciwciała otrzymuje dziecko, gdy jest karmione piersią. Ograniczony kontakt z osobami spoza grona rodziny dodatkowo
wspiera utrzymanie malucha w zdrowiu.

WŁAŚCIWOŚCI ORGANIZMU
Gdy dziecko kończy ok. półtora roku,
zmienia się sposób jego odżywiania. Zwykle wtedy mama definitywnie przestaje
karmić je piersią, zwiększa kontakt z innymi dziećmi – na placach zabaw, w żłobku czy przedszkolu – a przez to z wirusami i bakteriami. Zaczyna chorować,
najczęściej są to infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych.
Bywa i tak, że następują bezpośrednio po sobie. Czasem wymagają antybiotykoterapii. O ile samo chorowanie nie
jest jeszcze powodem do niepokoju, mały organizm musi się kiedyś nauczyć walki z (immunologicznym) zagrożeniem,
o tyle leczenie za pomocą antybiotyków, zwłaszcza przepisywanie leków tego typu „na wszelki wypadek”, wzbudza
u wielu rodziców wątpliwości. Stąd zalecane przez pediatrów probiotyki są absolutnie konieczne w trakcie, a także
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po kuracji antybiotykami. Dzięki temu
flora bakteryjna układu pokarmowego
stopniowo się odbudowuje. Niezależnie
od tego niekiedy potrzeba dłuższej terapii wzmacniającej, np. krótkiego „urlopu” od przedszkola czy szkoły.

RUTYNOWE DZIAŁANIE
Najtańsze sposoby na odporność?
Po pierwsze, hartowanie organizmu.
Wielu rodziców zamiast ubierać malucha „na cebulkę”, przegrzewa go, ubierając za grubo. Łatwo wtedy o przepocenie,
a w rezultacie przeziębienie. Drugi często popełniany błąd to zbyt mała liczba
zbyt krótkich spacerów. Tymczasem nawet w chłodne i pochmurne dni warto
wyjść z maluchem na świeże powietrze.
Znakomicie wzmacnia świadome inhalowanie się w trakcie spaceru.
Po drugie, zróżnicowana dieta. Skoro gros, bo aż 80 proc. komórek układu
immunologicznego zlokalizowanych jest
w układzie pokarmowym, nic dziwnego, że często mówi się „Zdrowie bierze się
z jelit”. Menu powinno być bogate w witaminy, ze szczególnym uwzględnieniem
witaminy D. W mniej słoneczne miesiące
dobrze jest podawać dziecku tran, który
zawiera także witaminy A, E oraz działające przeciwzapalnie i antyalergicznie
nienasycone kwasy tłuszczowe, mikroelementy i wapń. Poza owocami, warzywami, chudym mięsem, rybami morskimi,
kaszami i pieczywem z pełnego ziarna
nie można zapominać o tym, że maluch
powinien dużo pić, co zapobiega przesu-

– średnia cena r ynkowa

ODPORNOŚĆ
szeniu dróg oddechowych i zagnieżdżaniu się bakterii. Dobrze jest poprosić
pediatrę, by polecił preparat wzmacniający. Warto też na stałe włączyć do diety
całej rodziny prebiotyki z kwasem mlekowym (np. szczep Lactobaccillus GG lub
Lactobacillus acidophilus), funkcjonalny nabiał typu actimel, a także kiszonki, które zawierają bakterie mlekowe
oraz acetylocholinę, usprawniające perystaltykę jelit oraz apteczne preparaty
dedykowane najmłodszym, np. z wyciągiem z jeżówki (Echinacea), aloesu czy
maliny. Profilaktyka odporności to tak-

że zachowanie higieny, a przede wszystkim częste mycie rąk. Gdy standardowe metody profilaktyczne nie przynoszą
oczekiwanych efektów, pora spytać pediatrę o szczepienie przeciw pneumokokom. Natomiast tak zwane szczepionki,
czyli lizaty bakteryjne, podawane doustnie lub donosowo mają nie do końca
udowodnioną skuteczność i nie są kuracją celowaną. Do specjalisty immunologa
warto udać się, gdy liczba infekcji przekracza sześć-osiem rocznie.
Konsultacja dr n. med. Hanna
Suchanek, immunolog kliniczny

ROZMOWA Z DR N. MED. HANNĄ SUCHANEK,
IMMUNOLOGIEM KLINICZNYM Z KLINIKI INVICTA
Czy antybiotyki osłabiają
odporność dzieci?
Nie. Powinny być jednak
stosowane zgodnie
ze wskazaniami.
Co to dokładnie oznacza?
Antybiotyki przyjmuje się
w leczeniu infekcji bakteryjnych i są w tym postępowaniu niezbędne. Trudno
sobie wyobrazić leczenie
zapalenia płuc czy infekcji
dróg moczowych bez antybiotyków. Poza bakteriami
czynnikiem wywołującym
infekcje mogą być inne patogeny, np. wirusy. Infekcje
wirusowe są częstsze i nie

wymagają antybiotyków,
ale jedynie leków obniżających gorączkę, zmniejszających obrzęk błon śluzowych, podrażnienie gardła
i pozostania w domu. Naduży wanie antybiotyków
może mieć niekorzystny
wpływ na florę bakteryjną
przewodu pokarmowego
i doprowadzać do powstawania szczepów bakteryjnych opornych na ich stosowanie w przyszłości.
Jak odpowiedziałaby Pani na wątpliwości rodziców dotyczące szczepień
przeciw grypie?
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Warto szczepić, pamiętając jednak, że szczepionka chroni wyłącznie przed
grypą. Wiadomo jednak,
że zachorowanie na grypę
sprzyja inwazyjnym zakażeniom bakteryjnym, stąd
w uproszczeniu dziecko zaszczepione to dziecko bez
grypy i jej powikłań bakteryjnych. Dodam, że szczepionka stosowana w Polsce
jest szczepionką „nieżywą”, inaktywowaną i może być bezpiecznie stosowana u wszystkich dzieci.
O szczepieniu decyduje pediatra kwalifikujący dziecko
do takiego postępowania.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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ANNA Z ARĘBSK A-TUTAK

DZIECKO

HANNA MĄDR A

DENTYSTA
PRZYJAZNY
DZIECIOM

J

ak pokonać lęk dziecka przed dentystą i sprawić, żeby efekt naszych
wysiłków był trwały? Czy sam stomatolog może nam w tym pomóc?
Poprosiliśmy o radę stomatologa Martę
Niećko – specjalistę periodoncji i stomatologii zachowawczej w poradni Enel Med.
Czy każdy maluch boi się dentysty?
Większość dzieci się boi, a niektóre wręcz
panicznie. Nie jest łatwo pracować z dzieckiem, które płacze, kopie i wyrywa się.
Czy Pani zdaniem na lęk dziecka
wpływa napięcie rodziców?
Wielu rodziców też boi się wizyt u dentysty lub obawia się cierpienia dziecka. Ich
lęk – nawet ten skrywany – może udzielać się dzieciom. Dzieci są bardzo bystrymi obserwatorami i zawsze zauważą, że
choć mówimy jedno, czujemy co innego.
Rodzice unikają często tego tematu,
dopóki nie będzie on konieczny…
Tymczasem wsparcie rodziców jest niezwykle istotne. Dobrze byłoby prowadzić
rozmowy z dzieckiem opisujące przebieg
wizyty – ale w spokojnej atmosferze, np.
podczas wieczornego tulenia się, zanim
pojawią się jakieś kłopoty. Można pomóc

sobie specjalnie przygotowanymi książeczkami poglądowymi dotyczącymi profilaktyki. Są to opowiastki utrzymane
w konwencji bajek; dziecko szybko i łatwo je przyswaja.
Ale nie należy chyba obiecywać,
że będzie przyjemnie?
Dzieci nie wolno ani straszyć, ani odwrotnie – opowiadać nieprawdziwych historii o tym, że taka wizyta to sama przyjemność. Jeśli tak uczynimy, wyobraźnia
dziecka zbuduje nieprawdziwe wyobrażenie wizyty. I kiedy na fotelu coś okaże się
niekomfortowe, dziecko może wpaść nawet w panikę – co bardzo utrudnia komunikację w gabinecie.
Jeśli powiemy, że miło nie będzie,
maluch nie zechce usiąść na fotelu.
Na pewno nie zechce usiąść dziecko, któremu się wmówiło, że to nic wielkiego
– a okazało się, że czeka je nieprzyjemny
zabieg. Lepiej zbudować zaufanie, które
zaprocentuje w przyszłości dobrą współpracą dziecka z lekarzem i w konsekwencji zdrowiem. Dziecko musi wiedzieć, że
lekarz chce dobrze dla niego, że wszystko, co zrobi, jest dla jego dobra i zdrowia.
Dziecko musi ufać lekarzowi – wtedy jest
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Niestety, rodzice często zwlekają
z wizytą u stomatologa do momentu,
kiedy ząbki są już naprawdę dziurawe.
I to jeden z największych błędów. Rzeczywiście, nierzadko dzieci trafiają do gabinetu zbyt późno. Co więcej, rodzice oczekują
cudu: że wizyta będzie się łączyła z całkowitym brakiem stresu i bólu. A przecież
to z winy ich niedopatrzenia dziecko ma
sporo ząbków do naprawy – i to czasem
poważnej. Nie ma więc sensu obarczanie
lekarza winą za to, że zabieg jest przykry.
Takie podejście jest, najdelikatniej rzecz
ujmując, bardzo niesprawiedliwe.
Może więc przyprowadzać dziecko,
zanim kłopoty się pojawią?
To doskonały pomysł. Po pierwsze, wyrabia w dziecku nawyk regularnych wizyt
kontrolnych; nawyk, który uchroni je
przed bólem i będzie procentował przez
całe życie. Po drugie, takie wizyty mogą
spełniać funkcję wizyt adaptacyjnych.
Mają one na celu zapoznanie dziecka
z lekarzem, gabinetem stomatologicznym oraz używanym przez niego sprzętem. Można przychodzić na takie wizyty nawet co trzy miesiące. Dziecko ma
nie tylko oglądane ząbki, ale też poznaje lusterko stomatologiczne, dmuchawkę, ślinociąg oraz fotel stomatologiczny,
który jeździ w górę i w dół – to wielka
frajda! Oczywiście fachowe nazewnictwo sprzętu stomatologicznego zastępujemy nazwami z życia codziennego, które dziecko dobrze zna, np. dmuchawka
to wiaterek, ślinociąg to trąba słonia,
turbina to wyścigówka, a mikrosilnik
to traktorek.

Dziecko musi
wiedzieć, że lekarz
chce dobrze dla
niego, że wszystko,
co zrobi, jest dla dobra
i zdrowia malucha.

Zawsze w znieczuleniu?
Jeśli zabieg miałby być bolesny, np. przy
większych ubytkach próchnicowych, koniecznie. Ale przed podaniem zastrzyku dobrze jest ukryć igłę i strzykawkę
przed oczami dziecka, taki widok tylko by je przestraszył. W trakcie borowania uzgadniamy z dzieckiem zasadę,
że kiedy zabieg staje się wyjątkowo nieprzyjemny, maluch podnosi rękę do góry
– a my robimy przerwę w zabiegu.
Wtedy zabieg będzie trwał długo,
bo dziecko ciągle unosi rączkę.
Niekoniecznie. Uzgadniamy z dzieckiem,
że podczas przerwy liczymy np. do pięciu, wracamy do zabiegu. Możemy też się
umówić, że liczymy do pięciu – a potem
robimy chwilkę przerwy, by dziecko odpoczęło. To pomaga mu wytrwać do końca leczenia. Najważniejsze jest jednak
pozytywne nastawienie do dziecka i bycie wrażliwym na jego odczucia. Dzięki
temu dziecko nie traci wypracowanego
wcześniej zaufania do lekarza.
Czy miła atmosfera wizyty i otoczenia
mają znaczenie?
Ogromne! Niestety, cała organizacja służby
zdrowia nie sprzyja budowaniu atmosfery
zaufania. Kontakt małego dziecka ze służbą zdrowia od najmłodszych lat nie należy
do najprzyjemniejszych. Dzieci są np. zabierane na szczepienia. Mówi się im, że nie
będzie bolało. A tymczasem – boli! Taka sytuacja wywołuje u dziecka skojarzenia wi-

zerunkowe: biały fartuch równa się ból
i te skojarzenia przenoszone są na stomatologa. Staramy się to zmienić w naszych gabinetach. Wprowadzamy przyjazne kolory,
otaczamy dziecko przedmiotami niekojarzącymi się z placówkami służby zdrowia.
I nagradzacie dzieci za współpracę.
To bardzo ważny element. Dziecko chce
być z siebie dumne, pochwała, nagroda czy naklejka „dzielny pacjent” dają
mu takie poczucie. Chwalimy maluchy
nawet za najmniejsze sukcesy. Pochwała i nagroda po wizycie zakończonej wyleczeniem zęba, kiedy dziecko wykazało
się cierpliwością i dobrym zachowaniem,
jest absolutnie nieodzowna.
Czy profilaktyka jest ważna?
Najważniejsza! To właśnie dzięki niej
dziecko unika bólu i strachu. Aby uniknąć problemów w postaci próchnicy zębów mlecznych, a później stałych, o uzębienie dziecka należy dbać już w okresie
niemowlęcym. Ząbki zaczynamy szczotkować zaraz po ich wyrznięciu, tzn.
ok. 6 m. ż. Najpierw stosujemy szczoteczki silikonowe, następnie z miękkiego
włosia, wielkością dostosowane do wieku
dziecka. Początkowo możemy myć ząbki samą szczoteczką, bez pasty, raz dziennie, w miarę pojawiania się kolejnych
zębów wprowadzamy 2-krotne mycie
w ciągu dnia pastą z fluorem. Ilość pasty
powinna odpowiadać wielkości ziarenka
groszku na jedno mycie. Szczotkowanie
powinno trwać minimum 2 minuty.
Czy ważna jest dieta dziecka?
Tak. Należy unikać karmienia nocnego
piersią czy butelką, zwłaszcza po 12. miesiącu życia, gdy dziecko ma już zazwyczaj wyrznięte siekacze mleczne. Karmienie mlekiem, jak również pojenie dziecka
słodkimi herbatkami i soczkami bardzo
szybko doprowadzają do powstania próchnicy wczesnej o bardzo gwałtownym przebiegu i trudnej do leczenia. Bardzo ważna jest zasada, żeby myć zęby po ostatnim
posiłku, a po myciu nie wolno już nic jeść
i pić słodzonego. Dieta małego pacjenta powinna być uboga w słodycze oblepiające
zęby, chrupki i ciastka. Za to należy wyrabiać u dziecka nawyk picia wody. Po ukończeniu 6. roku życia warto wprowadzić
płyn do płukania jamy ustnej z fluorem.
Jest to też dobry moment, by nauczyć
używania nitki dentystycznej, dostępnej na rynku w postaci wygodnych trzymadełek. Do co najmniej 10. roku życia rodzic powinien pomagać dziecku
w szczotkowaniu i nitkowaniu.
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w stanie przyjąć nawet niedogodności
związane z wykonywaniem zabiegów.

Zabiegi zaczynamy od najprostszych?
Tak. Na początku od tych profilaktycznych: od wspólnego czyszczenia ząbków,
nauki prawidłowego używania szczoteczki czy lakierowania ząbków lakierem fluorowym. Dopiero później przechodzimy
do czynności zaawansowanych, jak próba opracowania ubytku próchnicowego
i założenie wypełnienia.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Nikt nie lubi wizyt u stomatologa. Ale jeśli
oswoimy dziecko z fotelem dentystycznym
od małego, pokonamy demona.
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– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

EDY TA ŻÓŁTOWSK A ,
ALEKSANDR A MEC

Spychanie osób
starszych na margines
życia współczesnej
cywilizacji jest nieludzkie
i krótkowzroczne.
Seniorzy są skarbnicą
wiedzy o życiu i tradycji.

Życie na emeryturze w naszym kraju
do łatwych nie należy, ale nie jesteśmy
z tego powodu nikomu nic winni. Naszym dzieciom – też. Nie jesteśmy darmowymi niańkami do dzieci ani kucharkami na pełen etat. Jeśli rodzina chce
naszej pomocy, może nas o to grzecznie poprosić, a my mamy prawo odmówić. Czasem po prostu nie mamy ochoty
zajmować się wnukami w trzeciego sylwestra z rzędu czy przygotowywać niedzielnego obiadu dla dwudziestu osób.
Możemy być zajęci własnymi planami,
nawet jeśli jedyny pomysł na popołudnie
to przeczytanie w spokoju gazety. Tak

SPEŁNIĆ MARZENIA
Skromna emerytura z reguły oznacza
skrupulatne trzymanie się listy niezbędnych wydatków, musi wystarczyć na
utrzymanie i na ochronę nadwątlonego już zdrowia. Jednak nie skazuje starszych osób na siedzenie w domu, gdzie jedyną rozrywką jest telewizja. Coraz więcej
emerytów zapisuje się do Klubów Seniora,
gdzie relatywnie tanio można wspólnie
z grupą osób w tym wieku wyjechać nad
morze lub w góry. Uniwersytety Trzeciego Wieku wręcz pękają w szwach, bo z roku na rok miewają coraz więcej chętnych.
W dużych miastach kina, teatry i muzea oferują seanse i spektakle dla seniorów w bardzo korzystnych cenach. Mniejsze miejscowości, gdzie żyje się spokojniej
i taniej, mają swoje lokalne społeczności,
gdzie starsze osoby wcale nie są spychane
na margines, a wręcz przeciwnie. Znając
się z wszystkimi od dziesiątek lat, tworzą
pomost pomiędzy tradycją a nowoczesnością i pomiędzy pokoleniami. Zakładają
kluby, koła i stowarzyszenia i często bywają przewodnikami po regionie, bo przecież sypią opowieściami jak z rękawa.

S

tarość to w naszej kulturze niełatwy temat. Przyzwyczailiśmy się do stereotypowego myślenia o ludziach w podeszłym
wieku. W wielu rodzinach (na szczęście,
nie w każdej) postrzega się ich jako zdziecinniałych, dobrodusznych dziadulków
i babulki, opowiadających wciąż te same historie. Nie bierze się pod uwagę ich
opinii, nie prosi o radę, bo cóż mogą wiedzieć o współczesnym świecie. Traktowani
są z przymrużeniem oka, trochę jak osoby, które nie są w stanie decydować o sobie, mogą popełnić głupstwo, dać się oszukać. Tak jakby z przekroczeniem pewnego
wieku człowiek automatycznie tracił zdolności umysłowe, zapominał o całym swoim doświadczeniu i stawał się naiwny
jak dziecko. Nie przeszkadza to przy tym
młodszym pokoleniom traktować seniorów jako darmowej siły roboczej. Najlepiej
by było, jakby babcia codziennie gotowała obiady dla pracujących dzieci i uczących się wnucząt. Zadań dla dziadka także nie zabraknie. Emeryci automatycznie
wpisywani są też w rolę darmowych opiekunów wnucząt. Niektórzy podsuwając seniorom te trudne, odpowiedzialne, a czasem mało wdzięczne prace, mają poczucie,
że wyświadczają im przysługę. Dzięki wyznaczonym zadaniom mają przecież zaplanowany dzień, są aktywni i się nie nudzą.
Owszem, niekiedy staruszkowie sami się garną do pomocy i chcą pomagać,
aby czuć się ważni w rodzinie i potrzebni. To wspaniałe. A jeśli nie chcą? Mają
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to jest z wiekiem. Coraz mniej się musi, coraz więcej się może. Na przykład poleniuchować, spotkać się z przyjaciółmi, wyjść
na spacer lub do kina. To nasz czas.

NA WŁASNYCH ZASADACH

APETYT NA ŻYCIE
Oto propozycje aktywności dla seniorów. Są doskonałym sposobem na nudę, samotność i dodają pozyty wnej
energii. Gdzie ich szukać?

do tego pełne prawo. Każdy sam decyduje, jak będzie wyglądała jego jesień życia,
bo po przejściu na emeryturę mają czas
powalczyć o... siebie.

● DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKOWE
Często działają przy bibliotekach
publicznych i w domach kultury.
Są bezpłatne.

MOJA STAROŚĆ, MOJE ŻYCIE
Warto ukrócać niektóre zapędy młodych,
zwłaszcza te, które sprawiają nam przykrość. A są to: przerywanie w pół zdania,
traktowanie nas z przymrużeniem oka,
jakbyśmy byli zdziecinniałymi, śmiesznymi ludźmi, a nie seniorami rodu. Gdy
poczujemy się urażeni zachowaniem
dzieci lub wnucząt, trzeba to wyraźnie
powiedzieć i asertywnie upomnieć się
o właściwe traktowanie. „Nie zgadzam
się, żebyś mówił do mnie per babciu. Jestem twoją teściową, mów albo mamo, albo po imieniu. Babcią jestem dla moich
wnucząt”, „Kolejny raz mi przerwałeś.
Nie rób tego więcej”, „Masz prawo się ze
mną nie zgadzać, ale powiedz to wprost,
a nie przewracając oczami”. W ten sposób
pokażemy bliskim, że oczekujemy szacunku i poważnego traktowania.

● W YCIECZKI
Organizowane są przez lokalne kluby seniorów, parafie i stowarzyszenia.
Cena bywa bardzo atrakcyjna, ponieważ
wyjazdy są dofinansowywane.
● KINO, TEATR, GALERIE I MUZEA
Wiele ośrodków kulturalnych oferuje seniorom atrakcyjne zniżki na bilety. Na niektóre wystawy i pokazy filmowe wejście jest bezpłatne.
● KURSY KOMPUTEROWE I JĘZYKI OBCE
Na naukę nigdy nie jest za późno. Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera
i internetu czy naukę języków obcych
organizują m.in. biblioteki, fundacje,
domy kultury i kluby seniorów. W szkołach językowych tworzone są także specjalne grupy dla osób starszych. Cena
wynosi od 600 do 1000 zł za semestr.
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PRAGA

BEZ ZADĘCIA

MIECZYSŁAW PAWŁOWICZ

Gdy koleżanka dostała
kontrakt w Pradze, wszyscy
znajomi faceci gratulowali
jej z zazdrością w sercu.
Kraków, Wiedeń czy
Budapeszt dorównują urodą
stolicy Czech. Ale w żadnym
z nich nie napijemy się tak
dobrego i taniego piwa.

K

to przyjeżdża do stolicy
Czech na dłużej, ten narzeka choćby na brak bazarków
z warzywami. Ale weekendowi turyści nie zwracają
na to uwagi. Niedobory witamin uzupełniają wyśmienitym czeskim piwem. Ma
ono mniejszą niż u nas zawartość alkoholu, ale nie traci przy tym smaku. Nic więc
dziwnego, że niektórzy prażanie mogą
śmiało zaczynać dzień od „leżaka" – jednego z najbardziej popularnych rodzajów piwa. Mimo zachęty znajomych nie skusiłem
się na poranny kufelek. Zbyt dużo jest tu
niesamowitych zabytków, żeby zwiedzanie
Złotego Miasta zaczynać od złocistego płynu. Tym bardziej że na jeden z najpiękniejszych zabytków Pragi, most Karola, warto
wyruszyć, zanim obudzą się inni turyści.

HRAD NA SKOCZNĄ NUTĘ
W popołudniowych godzinach szczytu turystycznego tłok na moście Karola
jest przeogromny. Główny szlak spacerowy łączący Stare Miasto z Hradczanami i Małą Straną jest wprost nieznośny.
Ale z rana... O wschodzie słońca (szczęśliwie zimą wstaje ono późno) to połączenie
ma swoją magię. Nie przeszkadza mi na-
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w oknach pierwszego piętra pojawia się
orkiestra ubrana na czerwono. Przyznać
muszę, że melodie są dość skoczne i oddają radosnego ducha naszych południowych sąsiadów. W weekendy i w sezonie
turystycznym dobrze jest przyjść tu nieco
wcześniej, aby zapewnić sobie dobre miejsce. Naprawdę warto.

wet ostry wiatr od Wełtawy. Zawsze można schronić się u stóp jednej z trzydziestu
figur świętych. Dodano je dopiero w okresie baroku, wcześniej był to zwykły most
kamienny. Kamiennym był nazywany
zresztą przez ponad pięćset lat. Imieniem
króla Karola IV ochrzczono go dopiero
w 1870 roku dla uczczenia zleceniodawcy budowy. Bladym świtem nie ma też tłoku przy figurze świętego Jana Nepomucena, którego dotknięcie wyślizganej tablicy
spełnia ponoć najskrytsze marzenia. O tej
porze dnia nie jestem zbyt wybredny. Moje życzenie ogrzania się spełnia dość szybko. Wdrapuję się na Hrad.
Prócz setek tysięcy turystów, podobną drogę niegdyś pokonywali wożeni karetami książęta, kardynałowie i biskupi
odwiedzający Pragę. Teraz nie mogę marzyć nawet o tramwaju konnym, pozostają własne nogi. Ale za to Schody Zamkowe prowadzące na Hrad rozgrzewają
skutecznie. Jak przystało na dawną rezydencję królewską, a obecnie prezydencką,
przed wejściem stoją wartownicy. W samo południe dokonywana jest uroczysta
zmiana warty. W czasie, gdy dwie kompanie w granatowych mundurach wykonują musztry paradne przekazując proporcje,

HOLLYWOODZKIE PLENERY

RYNEKstaromiejski

Tętniący życiem
rynek znajduje się między placem
Wacława i mostem Karola. To oaza
dla zmęczonych wędrówką wąskimi
uliczkami turystów.
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Nic nie zakłóci wspaniałego widoku
na Pragę spod Hradu. Uwagę przyciągają czerwone dachy Małej Strany. To jest
najbardziej złota, barokowa część miasta
z mnóstwem zaułków. Zdaniem Milosza
Formana ta część najbardziej przypominała Wiedeń czasów Mozarta i dlatego nakręcił on jeden ze swoich filmowych arcydzieł „Amadeusz” właśnie tu. Forman
był jednym z pierwszych reżyserów, którzy odkryli Pragę dla przemysłu filmowego. 30 lat temu przecierał szlaki hollywoodzkim producentom za żelazną
kurtyną. Miasto jest wdzięcznym tematem i scenografią. Jako XIX-wieczny Wiedeń grało w „Iluzjoniście“ Neila Burgera.
W „Les Miserables“ Toma Hoopera udawało nawet Paryż. W „Wiecznej miłości”
Bernarda Rose'a historia innego wielkiego
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ICZKA
TA UL
ZŁOicza
uliczka była niegdyś siedzibą

Malown
jednym z domów
miejscowych złotników. W
a.
Kafk
z
Fran
rzył
two
i
ł
szka
mie

SKj znI anOy zeRgaLr OJ
PRnaA
rd
jba zie
Ten
na świecie wisi
astronomiczny ianie Ratusza
śc
ej
na południow
o w Pradze.
Staromiejskieg

kompozytora, Ludwiga Van Beethovena,
rozgrywała się w Pradze. Podobnie jak jeden z istotnych epizodów kina akcji „Mission Impossible” Briana De Palmy z Tomem Cruis'em. Ale już w „Casino Royale”
Martina Campbella z Jamesem Bondem
granym przez Daniela Craiga miejscowe
lotnisko przedstawiało Miami, a klasztor
strachovski – londyńską Izbę Gmin. Nie
można też zapomnieć o filmach, których
bohaterowie są prascy do szpiku kości jak
wojak Szwejk czy Józef K., bohater powieści Franza Kafki. O samym pisarzu też powstał tu film.

JUDAIKA
Jeden z najsłynniejszych praskich literatów mieszkał przez kilka miesięcy u swojej siostry. To wystarczyło, aby pod numer
22 w Złotej Uliczce przychodziły pielgrzymki. Popularność pisarza na Zachodzie sprawiła, że teraz trudno przejść obok
jakiejkolwiek księgarni bez wystawy jego
dzieł w licznych tłumaczeniach. Sam zaułek jest bardzo malowniczy. Jak wskazuje nazwa, kiedyś był zamieszkiwany przez
złotników. Miłośnicy literatury Kafki powinni także odwiedzić rodzinną dzielnicę pisarza – Josefow. Wybierając się tu na
spacer, przy okazji poznamy historię praskich Żydów. Getto na Josefowie powstało już w XIII wieku, kiedy zostali zmuszeni oni do zamieszkania poza obrębem
ówczesnego miasta. Restrykcje wobec ludności żydowskiej zniósł w 1781 roku cesarz

Józef II, toteż od niego pochodzi nazwa
tej części Starego Miasta. Po całkowitym
otwarciu getta, zamożniejsi Żydzi wyprowadzili się stąd szybko i równie szybko
stała się dzielnicą slumsów. Do garstki ortodoksów i biedoty dołączyli kloszardzi,
lumpy i prostytutki. W połowie XIX wieku wyburzono większość budynków i postawiono secesyjne kamienice, radykalnie
zmieniając charakter Josefowa. Pozostał
jedynie Stary Cmentarz Żydowski i sześć
synagog. W czasie drugiej wojny światowej
Hitler planował zrobienie z Josefowa Egzotycznego Muzeum Wymarłej Rasy, dokąd
zwożono przedmioty kultury żydowskiej
z podbitych terenów Europy Wschodniej.

ŚLADAMI DOBREGO WOJAKA
Drugi obok Kafki najbardziej znany prażanin to wojak Szwejk. Literacką postać
stworzył Jaroslav Hašek. I choć jego śladami można wędrować choćby w Przemyślu, to miłośnicy Szwejka niezmiennie
podążają do upstrzonego muchami obrazu Cesarza w słynnej knajpie U Kalicha.
Niestety nie mogę z czystym sumieniem
polecać tej restauracji. Gafy i niekompetencja obsługi wystarczyłyby na wszystkie piwiarnie Czech i Moraw. Zamiast
więc wydawać tam pieniadze, lepiej odwiedzić inny bar, który też jest prawdziwą instytucją. U Fleků to najstarszy
w Europie browar z pubem. Jego początki
sięgają połowy XIV wieku, jednak za oficjalną datę powstania uznaje się 1499 rok.
I tak wzbudza szacunek. Nazwa powstała w 1762 roku, kiedy browar kupili państwo Flekovscy, a po skróceniu nazwiska
pozostała nazwa knajpy. Nawet nie trzeba pamiętać, że znajduje się ona przy ulicy Kremencovej 11 – drogę wskaże tu każdy prażanin, a nawet co drugi turysta.
Czynne już od dziewiątej rano, ale najlepiej przyjść wieczorem. Wtedy gra muzy-
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ka i można trafić na występy kabaretów.
Nawet jeśli jest tłoczno, nie ma problemu
z zamawianiem piwa. Wszyscy biorą słynne warzone na miejscu tmave, czyli ciemne piwo, które w Polsce nie cieszy się taką
popularnością. Złoty trunek U Fleků jednak naprawdę można pić od białego rana.

DLA CIAŁA I DUSZY
Jeżeli mamy w sobie duszę artysty,
to w Pradze warto spróbować napitku
dawnej bohemy. Na przełomie XIX i XX
wieku w Paryżu i Pradze najmodniejszym
trunkiem był absynt. Czy sprawił to specyficzny sposób jego spożywania? Specjalne łyżeczki z dziurką, kostka cukru, lodowata, ciurkająca do kieliszków woda.
Niektórzy twierdzą, że miał właściwości halucynogenne. To dlatego przez wiele lat w Europie był to trunek zakazany,
a wiadomo, że takowy smakuje najbardziej. Co ciekawe, początkowo absynt pito jako lekarstwo, na poprawę wzroku, bóle mięśniowe, reumatyzm, bóle brzucha,
kaca i inne dolegliwości. Na osłodę warto
zajrzeć do jednej z praskich kawiarni. Miłośnicy Kafki nie mogą pominąć Cafe Milena, nazwanej tak na cześć przyjaciółki
i tłumaczki pisarza.
Niemal na wyciągnięcie ręki mamy
Zegar Orloj, bez którego zwiedzanie miasta jest niepełne. Jeden z najsłynniejszych
zegarów świata chodzi już ponad 600 lat.
Gwoli ścisłości: zbudowano go w 1410. Radni miejscy byli tak zazdrośni, że oślepili konstruktora. W odwecie mistrz Hanus
potajemnie uszkodził mechanizm. Trzeba było prawie 80 lat, żeby znalazł się ktoś
zdolny naprawić dzieło. Zegar pokazuje położenie Słońca i Księżyca, a co godzinę pojawiają się figurki apostołów, a także cnoty i nieszczęścia średniowiecza. Oczywiście
pokazuje też czas, co przypomina mi o nieubłaganej godzinie powrotu do domu.

PRZEPISY KULINARNE
Gulasz piwny
SKŁADNIKI:

1 kg wieprzowej szynki, 2 cebule, 2 małe
marchewki, 1 pietruszka, ½ l jasnego
piwa, masło, oliwa, ziele angielskie,
liście laurowe, rozmaryn, sól i pieprz

PRZYGOTOWANIE:

W garnku rozgrzać oliwę i masło,
a następnie wrzucić pokrojone w kostkę
i oprószone pieprzem mięso. Szybko
obsmażyć z każdej strony, aż lekko się
zrumieni. Dołożyć cebulę pokrojoną
w piórka oraz drobno posiekane
marchewki i pietruszkę. Jeśli zawartość
garnka się przypala, można dodać
więcej oliwy i masła. Całość zeszklić,
a następnie zalać piwem
(cała zawartość powinna być przykryta).
Dodać liść laurowy, ziele angielskie
oraz rozmaryn i sól. Dusić przez
90 minut na średnim ogniu. Jeśli sosu
jest za mało, należy dolać więcej piwa.
Warzywa i cebula naturalnie zagęszczą
sos. Podawać na gorąco z kromką
chleba lub z knedlami.

PRASKIE
SMAKI
Knedliczki
SKŁADNIKI:

11 grubych kromek jasnego pieczywa,
½ l mleka, 6 jajek, 1 łyżeczka soli,
1 łyżeczka gałki muszkatołowej,
szczypta pieprzu, 70 g masła

PRZYGOTOWANIE:

Chleb pokroić na kromki, a następnie
w niewielkie kostki. W dużej misce
wymieszać razem jajka, mleko
i rozpuszczone wcześniej masło. Doprawić
solą, gałką muszkatołową i szczyptą
pieprzu. Całość jeszcze raz dokładnie
wymieszać na jednolitą masę. Dodać kostki
chleba, zamieszać i odstawić na 15 minut,
aż namiękną. Po tym czasie zagniatać
dłońmi, aż powstanie gęsta masa. Ciasto
przełożyć na rozcięty rękaw do pieczenia
i uformować grube wałki. Zawinąć ścisło
folią i związać jej końce. Tak przygotowany
rulon włożyć do dużego garnka z wrzątkiem
i gotować przez pół godziny. Po wyjęciu
odczekać chwilę, aż nieco ostygnie i zdjąć
folię. Przełożyć na deskę i pokroić na
3–4 centymetrowe plastry. Podawać
z gulaszem lub innym sosem.

✃
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Dzięki kulinarnym wpływom
austro-węgierskim czeskie potrawy
są wyraziste w smaku i pożywne. Wędrując
nad Wełtawą warto ulec ich pokusie.

✃

PRZEPISY KULINARNE

Orzechowe rogaliki
SKŁADNIKI:

250 g mąki pszennej, 3 łyżki cukru
pudru, ½ szklanki zmielonych orzechów,
1/4 szklanki ciepłego mleka, mała kostka
masła (100 g), 12 g suchych drożdży,
1 jajko, aromat waniliowy lub ziarenka
z 1 laski wanilii, skórka otarta z cytryny

PRZYGOTOWANIE:

Do miski wsypać mąkę i dodać miękkie
masło. W kubku z ciepłym mlekiem
wymieszać łyżkę cukru i drożdże.
Przykryć i odstawić na 15 minut. Jajko
ubić z cukrem pudrem i połączyć z mąką.
Wlać drożdże, dodać orzechy, wanilię
i skórkę z cytryny. Wyrobić ciasto.
Uformować kulę, przykryć folią i odstawić
w chłodne miejsce na 2 godziny.
Ciasto wyjąć, podzielić na trzy części
i uformować długie wałeczki. Każdy
z nich podzielić jeszcze na mniejsze,
równe części, którym należy nadać
kształt rogalika. Wszystkie poukładać na
blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Piec z obu stron w 180°C, aż zrobią się
rumiane (ok. 15 minut). Wyjąć, ostudzić
i podawać oprószone cukrem pudrem.

Jabłkowy strudel
SKŁADNIKI:

CIASTO: ½ kg mąki pszennej, szczypta soli,
1 łyżka cukru pudru, 4 łyżki oleju, 1 jajko,
1 szklanka przegotowanej letniej wody

NADZIENIE: 2 kg kwaśnych jabłek, 3–6 łyżek
cukru (ilość zależy od kwasowości owoców),
1 łyżeczka cynamonu, 1 łyżka skórki otartej
z pomarańczy lub cytryny, garść dowolnych
bakalii, pół kostki (50 g) roztopionego masła,
3–4 łyżki bułki tartej

PRZYGOTOWANIE:

W misce umieścić mąkę, sól, jajko, cukier
i ¾ szklanki wody. Całość zmiksować. Jeśli
ciasto jest zbyt twarde, dolać więcej wody.
Dodać olej i dalej wyrabiać, aż równomiernie się
rozprowadzi. Uformować kulę, przykryć ścierką
i odstawić na 15 minut. Wyjąć i rozwałkować
ciasto na dość cienki placek. Na zewnątrz
posmarować płynnym masłem i obsypać
bułką tartą. Aby przygotować nadzienie należy
obrać jabłka, przekroić na pół, wyciąć gniazda
i pokroić w plastry. Umieścić je w misce razem
z cukrem, cynamonem, bakaliami i dokładnie
wymieszać. Odcisnąć nadmiar soku. Masę
jabłkową ułożyć na cieście i zwinąć w roladę.
Powstały wałek posmarować na wierzchu
płynnym masłem i piec w 200°C,
aż ciasto nabierze złocistego koloru.
Wyjąć, ostudzić i posypać cukrem pudrem.
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W A RT O P R Z E C Z Y TA Ć
POLECA JUSTYNA PYRA

PREZENT NA PIĄTKĘ
Gwiazdkowy poradnik książkowy

W

przedświątecznym szale
sprzątania, zapraszania
gości i gotowania nie zapominajmy o prezentach. Nie muszą
być to kosztowne rzeczy – wystarczy symboliczny upominek dla najbliższych. Najważniejsze, aby był

to prezent niebanalny, dopasowany
do obdarowywanej osoby – wówczas
z pewnością ją ucieszy. Doskonałym
pomysłem na trafiony podarunek
zwykle jest książka. Oto pięć niebanalnych propozycji dla pięciu wyjątkowych osób.

DLA TATY
JOHN VACHON

TRZY RAZY POLSKA
Amerykański fotoreporter John Vachon trzy razy odwiedził Polskę – w 1946, 1956
i 1963 roku. Z tych podróży zachowały się dziesiątki czarno-białych i kolorowych
zdjęć ukazujących życie codzienne kraju tuż po wojnie widziane oczami cudzoziemca. Gdzie mieszkali warszawiacy w 1946 roku? Jak wyglądał Pałac Kultury rok
po otwarciu? W jakich okolicznościach powstało słynne zdjęcie Beaty Tyszkiewicz
z pieskiem? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w albumie „Trzy razy Polska”.

DLA MAMY

DLA UKOCHANEGO

DLA UKOCHANEJ

DLA NAJMŁODSZYCH

AGNIESZKA OSIECKA

MICHAŁ KĘDZIORA

ELEANOR CATTON

DZIENNIKI 1951

RZECZOWO
O MODZIE MĘSKIEJ

WSZYSTKO, CO LŚNI

ALEKSANDRA MIZIELIŃSKA,
DANIEL MIZIELIŃSKI

Tytuł

Druga część dzienników
Agnieszki Osieckiej to rozważania piętnastoletniej dziewczyny, w których życie szkolne łączy się z pierwszymi próbami
poetyckimi. Są też pierwsze refleksje o miłości, filozofii i religii, które tworzą niezwykły obraz młodości tej znanej pisarki.
„Dzienniki” to klucz do poznania
Agnieszki Osieckiej oraz korzeni
jej twórczości.

Nowa Zelandia w XIX wieku. Czasy gorączki złota. Mistrzowskie
Autor popularnego bloga o mopołączenie wątków historyczdzie męskiej – mrvintage.pl
nych, sensacyjnych, kryminal– wydał swoje porady w formie
książki. To kompleksowy porad- nych i społecznych. Ta obszerna
powieść tak zachwyciła krytynik, z którego każdy mężczyków, że przyznali jej autorce Nazna dowie się, jak wybrać idegrodę Bookera jako najmłodszej
alny garnitur, koszulę, buty, jak
ubrać się na oficjalne i nieoficjal- pisarce w historii. Od siebie done okazje. Przeznaczony dla pa- dam tylko, że to świetnie napisanów w każdym wieku, bez wzglę- na, trzymająca w napięciu lektura na długie, zimowe wieczory.
du na preferowany styl.
R E K L A M A

MAPY
Specjalizujące się w publikacjach dla dzieci wydawnictwo
Dwie Siostry kolejny raz zachwyca najmłodszych i ich rodziców.
„Mapy” to zbiór 51 map, które pokazują, że nauka geografii nie musi być nudna. Dzieciom
spodobają się liczne ilustracje, które pozwalają przenieść
się w barwny świat wiedzy i ciekawostek. Ta książka uczy i bawi.

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.
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• część palca z liniami papilarnymi • cel rzutów Marcina Gortata • bywa na okaziciela lub bez pokrycia
• badanie zwłok w celach naukowo-badawczych • dziurka na środku brzucha • szukamy jego tłumaczenia w
słowniku • błona pokrywająca wewnętrzną powierzchnię powiek i przednią powierzchnię oka • uderza w nią
iglica • uczucie po ustąpieniu bólu • łodyga trawy lub zboża • honorowe … krwi • kukulska, znana piosenkarka
• lubieżny bożek rzymski, opiekun pasterzy • szafka lub pudełko z materiałami opatrunkowymi, lekami
• narzędzie artysty rzeźbiarza • chrupiąca kromka wyskakująca z opiekacza • chodzenie w czasie snu;
somnambulizm • stan chorobowy, podobny do głębokiego snu • flota hiszpańska, wydawała się być
niezwyciężona • mimowolne drganie gałek ocznych • objaw, zwykle chorobowy • cyfrowa łamigłówka z Japonii
• nie mini i nie midi • murarska skrzynia do robienia zaprawy • barwi papierek lakmusowy na niebiesko
• obszar rozciągający się dookoła jakiegoś miejsca • zwitek gazy do zatamowania krwi po ekstrakcji zęba
• dwie półkule pod czaszką • kawałek tkaniny odcięty pod kątem ostrym • nauka o budowie organizmu
człowieka • ma ją klucz montera • imię pani Bovary z powieści Flauberta • przymierze, koalicja państw
• człowiek o niedźwiedziej sile • podskórny wylew krwi • przydomowy z warzywami lub kwiatami • metoda
leczenia lub znieczulenia jak forma protestu rolników • chorobliwe uczucie głodu, żarłoczność • słynna
maszyna szyfrująca z czasów II wojny światowej • choroba spowodowana brakiem witaminy C; gnilec
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