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T E M AT N U M E RU

Miłość
BEZ METRYKI
ZUZ ANNA CELMER

Piękna choroba, jaką jest
miłość, może dopaść nas
w każdym wieku i raczej
nie warto jej leczyć.

M

ałgorzata kilka lat temu straciła męża. Ponieważ byli dobrym,
zgodnym małżeństwem, ułożenie sobie
życia od nowa nie było dla niej łatwe.
Dwie dorosłe córki starały się pomóc
mamie, prosząc ją o zwiększoną opiekę nad wnukami, aby nie miała za dużo czasu na rozpamiętywanie przeszłości. I tak właśnie było. Odbieranie
dzieci z przedszkola, przygotowywanie
dla nich posiłków, organizowanie im
wolnego czasu wypełniały starszej pani kolejne dni, stanowiąc znaczącą pomoc dla rodziny. Wydawało się, że nic
więcej nie wydarzy się w jej życiu. Jednak los zadecydował inaczej. Tym bardziej że mimo miłości do córek i wnuków oraz zaangażowania w ich życie,
w miarę upływu czasu coraz częściej
myślała o spotkaniu kogoś serdecznego, z kim mogłaby spędzić jesień życia.
Tęskniła za bliskością mężczyzny. Choć

miała sześćdziesiąt pięć lat, nie czuła
się wcale staro, wyglądała ładnie i miała głowę pełną pomysłów, jak mogłaby
odmienić swój los.

BABCIA NA ŚLUBNYM KOBIERCU
Decyzja o ponownym wyjściu za mąż
za poznanego podczas spaceru w parku mężczyznę wywołała zdumienie córek. Obsadziły już mamę w roli oddanej rodzinie babci, szczęśliwej, że może
być dla niej pomocna. Kiedy mówiła,
że się zakochała, że jej serce znowu bije
żywiej, że brakowało jej dotyku, ciepła
tulących ją ramion, że wyniki badań lekarskich zdecydowanie się poprawiły,
a kolejne dni wita od rana uśmiechem,
pytały, czy nie obawia się, że ta sielanka szybko się skończy. Nie mówiąc tego
wprost, dawały do zrozumienia, że zakochanie się w starszym wieku jest nieco niestosowne. Julia po sześćdziesiątce?
Romeo pod siedemdziesiątkę? To było
dla nich nie do pojęcia.

TANIE LEKI
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Trudno się dziwić takim przekonaniom, skoro dla większości ludzi miłość łączy się z obrazem młodych, zakochanych w sobie ludzi. Niekiedy
także z nieco dojrzalszym podejściem
do uczucia, czyli odpowiedzialnym budowaniem wspólnego domu, wzajemną
troską oraz gotowością wspierania partnera. Ale w pierwszym skojarzeniu miłość nieodmiennie łączy się z młodością, motylami w brzuchu, lekkością
unoszącą nas nieomal ponad mało ciekawym w tym czasie światem i absolutnym zauroczeniem obiektem naszej adoracji. Tak naprawdę nikt i nic się poza
tym nie liczy. Nie bez racji Jan Parandowski nazwał ten stan „piękną chorobą”. Czyż opisywani w wielkiej literaturze kochankowie nie są zazwyczaj
zachwycająco młodzi?
Nie znaczy to, że pomija się gorące
uczucia również w starszym wieku, żeby
przypomnieć tylko „romans wszech czasów”, jak określił Jerzy Pilch opowieść
Gabriela G. Márqueza „Miłość w czasach zarazy”. To historia niegasnącej na-

Dla większości ludzi
miłość łączy się
z obrazem młodych,
zakochanych
w sobie ludzi.
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miętności mężczyzny do kobiety, której początek sięga czasu, kiedy oboje byli
nastolatkami, i trwającej w dramatycznym oczekiwaniu na spełnienie ponad
pół wieku. Piękna, poruszająca historia,
brzmiąca jak baśń, a jednocześnie wcale nie tak znowu odległa od rzeczywistości. Przecież także dzisiaj ludzie potrafią
latami przechowywać w sercach pamięć
o młodzieńczym zauroczeniu, a w wielu przypadkach, na skutek szczęśliwych
zbiegów okoliczności, potwierdzić
je w latach o wiele późniejszych.

odwzajemnić. Natomiast męczą i irytują te niechciane, osaczające mimo naszej woli. Nie tak dawno głośna była
sprawa pewnego chirurga plastycznego,
w którym zakochała się jedna z pacjentek. Nie byłoby w tym nic szczególnego,
ponieważ osoby publiczne i wykonujące atrakcyjne zawody są bardziej narażone na niechcianą adorację, gdyby nie
sposób manifestowania uczuć przez kobietę. Nie zważając na to, że lekarz był
żonaty, bombardowała go żarliwymi esemesami, nękała wyznaniami przez telefon, zarzucała kartkami i listami opisującymi jej miłosne cierpienia.

GDY JEJ NIE MA, WIĘDNIEMY
Stwierdzenie, że wszyscy bez wyjątku potrzebujemy miłości, może wydać
się banalne. Jeśli brakuje dotknięcia,
przytulenia, żywej radości na nasz widok – więdniemy. Oczywiście można
mieć przyjaciół, dzieci, odnosić sukcesy w pracy i takie wsparcie jest bardzo
ważne, bo potwierdza nasze role społeczne i tożsamość. Jednak nie zastąpi ono – bo nie może – żywej miłosnej
więzi z kochanym człowiekiem. Jednym z najsmutniejszych wyznań w gabinecie terapeuty jest sytuacja, w której mimo formalnego związku, dzieci,
krewnych i przekonania znajomych,
że jest się dobraną parą – wcale tak
nie jest. „Od dawna czuję się samotna,
rodzinna sielanka jest fikcją, trwam
dla dzieci i nawet nie mogę się nikomu zwierzyć, bo przecież od lat udaję,
że wszystko jest w porządku”.
Do gabinetu przychodzą też osoby, które po latach dobrego małżeństwa straciły współmałżonka i mimo
że od tej pory minął już jakiś czas, nadal jest im trudno pogodzić się z tą
stratą. „Jak mam teraz żyć?” – pytają.
W miejscu czułości, troski, pocałunku,
uśmiechu, wspólnych spacerów i dziesiątków różnorodnych rytuałów wypracowanych w trakcie wspólnie spędzonych lat pojawiła się pustka. A co
z tymi, którzy nigdy nie zaznali miłości i starannie ukrywając swoje rozczarowanie, udają, że jest im z tym dobrze?
Jako istoty społeczne potrzebujemy bliskości, ujawnienia i szlifowania swojego
miłosnego potencjału i najzwyczajniej
w świecie chcemy być szczęśliwi.

Bez względu na to,
czy jesteśmy młodzi,
czy dźwigamy już
bagaż lat – w każdym
wieku, dopóki
żyjemy – tęsknimy
za miłością.
Z doniesień prasowych wynika,
że początkowo bagatelizował całą sprawę, a nawet nieco z niej podkpiwał. Następnie jasno powiedział, że nie odwzajemnia jej uczuć i stanowczo żąda
przerwania tego zmasowanego ataku.
Wtedy dotknięta odmową pacjentka
zaczęła publicznie szkalować jego dobre imię, opisywać niestworzone historie jego żonie i szkodzić na wszelkie inne możliwe sposoby. Sprawa skończyła
się w sądzie. I chociaż nie zawsze urażona duma zakochanej osoby doprowadza do tak poważnych konsekwencji,
to obiekt niechcianych zalotów może
czuć się co najmniej niezręcznie.
Niekiedy, nie chcąc sprawiać komuś przykrości, wykręcamy się od stanowczego postawienia sprawy, sądząc,
że czas pomoże nam wyplątać się z krępującej sytuacji. Ale jej przedłużanie
obraca się przeciw nam, ponieważ rozbudza nadzieje, których nie jesteśmy
w stanie spełnić. Rozsądniejszym postępowaniem będzie natychmiastowa reakcja, ucinająca wszelkie w tej sprawie
spekulacje. Uczucia, chciane czy nie, zawsze są godne szacunku. I tak właśnie
powinno się postawić sprawę: szanuję
twoje uczucia, wzruszają mnie, ale ich
nie odwzajemniam.

MIŁOŚĆ NIEODWZAJEMNIONA
Czy nie powinny nas cieszyć wszelkie
przejawy sympatii wobec nas? Teoretycznie tak, ale w praktyce wygląda to nieco inaczej. Cieszą nas uczucia, których
pragniemy, stanowiące kanwę naszych
marzeń i nadziei. Takie, które chcemy

w w w.
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Z TĘSKNOTY ZA UCZUCIEM
A co wtedy, gdy to my jesteśmy platonicznie zakochani? Przede wszystkim
należy zatroszczyć się o to, aby właściwie ocenić swoje szanse i nie narazić się na śmieszność. Warto też pamiętać, że główną rolę w wyobrażeniach
o obiekcie naszych uczuć odgrywa wyobraźnia. To ona podgrzewa temperaturę naszych uczuć. Wymyślamy dziesiątki scenariuszy, tworzymy w głowie
skomplikowane opowieści, obsadzając
siebie jako bohatera zdarzeń, które mają
zwrócić na nas uwagę tej wymarzonej
lub wymarzonego. Cierpimy, czujemy
się nieszczęśliwi lub wpadamy w euforię pod wpływem przelotnego uśmiechu
lub przypadkowego słowa. To wręcz nieprawdopodobne, jak spójną historię jesteśmy w stanie wymyślić, opierając się
na nic nieznaczących zachowaniach.
Można powiedzieć, że jesteśmy rozdarci między niczym niepopartą nadzieją a dołującym zwątpieniem, ocierającym się o rozpacz. To najprostsza
droga do wpędzenia się w depresję lub
zafundowania sobie nerwicy. Krótko
mówiąc – nie opłaca się. Lepiej trzeźwo ocenić sytuację, postarać się o takie ułożenie zajęć, aby nie widywać
tej osoby (zmienić pracę, środowisko
etc.), jeśli to możliwe, zafundować sobie ciekawą podróż i podjąć decyzję,
że nie chcemy przeżywać katuszy niezauważenia, odrzucenia czy niekochania, ale spotkać na swojej drodze kogoś, dla kogo będziemy ważni.
Bez względu na to, czy jesteśmy
młodzi, czy dźwigamy już jakiś bagaż
lat – w każdym wieku, dopóki żyjemy
– tęsknimy za miłością. Jak zauważyła trafnie pewna mocno już starsza pani: „To ciało, już częściowo zużyte, może nie tak pociągające, jak w młodości,
nadal kryje w sobie żywą, szaloną duszę, która czeka tylko impulsu, aby znowu kochać i być szczęśliwą”. Bo miłość,
na szczęście, nie ma wieku.
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WYWIAD

Artystka wydała książkę
ze wspomnieniami
„Wyśpiewam Wam
wszystko”.
TANIE LEKI

TL_L_15(15)_06-09_wywiad .indd 6
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Cieszę się
NA ZAPAS
rozmawiała: AGNIESZK A ŚWIĘCICK A

URSZULA DUDZIAK

Światowej sławy polska wokalistka jazzowa nie ukrywa
swojego wieku. – Mam dopiero 71 lat – twierdzi.
Optymistycznego spojrzenia na życie nauczyła się
od Amerykanów. Nie zwalnia tempa. Pisze pamiętniki,
nagrywa płyty, jeździ w trasy koncertowe, zrobiła dyplom
z reﬂeksologii. Jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa...
Swoje wspomnienia zatytułowała Pani
„Wyśpiewam Wam wszystko”. Czy rzeczywiście wyśpiewała Pani wszystko?
Szczerze przyznaję, że to trochę podchwytliwy tytuł i taka zamierzona,
ale z klasą, ściema. Oczywiście, jeśli
można tak powiedzieć.
Czyli jednak nie wszystko zostało
wyśpiewane...
Zostało, ale po mojemu. Nie wyśpiewuje
się wszystkiego, bo nie wszystko pamiętamy, chociaż ja mam bardzo dużo pamiętników. Nie istnieje też autobiografia ujawniająca wszystkie tajemnice, pisana przez
życzliwe sobie osoby, a ja sobie dobrze życzę. I nie robię nikomu krzywdy. Na przykład opowiadam, że jak byłam z Michałem 20 lat razem, zawsze się w kimś
platonicznie podkochiwałam. Oczywiście Urbaniak nic o tym nie wiedział,
ale przeczytał całą moją książkę. On, który w swoim życiu przeczytał chyba tylko
„Winnetou” i „Przygody wojaka Szwejka”.
(śmiech) „Wyśpiewam Wam wszystko”
to trzecia książka, którą przeczytał od początku do końca. Powiedział, że jest fantastyczna, więc zniknęły moje obawy, że
mógł poczuć się trochę oszukany. Jeżeli komukolwiek wyrządziłam jakąś krzywdę,
to tylko sobie, bo czasami odsłaniam intymne kulisy mojego życia. Szanuję ludzi,
którzy bronią swojej prywatności. Ja mówię o wszystkim i jest mi z tym dobrze.
Niczego też w swoim życiu nie żałuję.

Światowej sławy
polska wokalistka
jazzowa. Niezwykła skala głosu,
swoboda i perfekcja intonacji oraz
ciekawa technika
wokalna pozwoliły jej zyskać opinię
artystki oryginalnej i kreatywnej.
Nagrała ponad
50 albumów.
Współpracowała
m.in. z takimi muzykami jak: Lester
Bowie, Bobby
McFerrin, Branford Marsalis,
Adam Makowicz,
Michał Urbaniak,
Krzysztof Komeda
czy Sting.
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Czy córki pomogły w pisaniu?
Starsza, Kasia powiedziała: „Mamo, tyle
lat się przymierzasz do tej autobiografii,
ja o tobie napiszę. Zróbmy wywiady”. Zgodziłam się. Przez kilkaset godzin opowiadałam jej o swoim życiu. Kasia przez rok
spisała ten wywiad rzekę. Przeczytałam
jej książkę. Bardzo mi się podobała, ale
czułam instynktownie, że to nie to. Powiedziałam o tym Kasi, zrozumiała mnie.
Wtedy postanowiłam, że napiszę sama.
Czytałam pamiętniki i miałam coraz
większy problem z wyborem tego, o czym
chcę napisać. Jeśli chciałabym umieścić
w niej wszystko, moja autobiografia liczyłaby pięć tysięcy stron. Znów porozmawiałam z córką. Powiedziałam: „Kasia,
nie mam pomysłu, więc wyraźnie nie jestem jeszcze gotowa”. Wtedy usłyszałam:
„Mamuś, wyobraź sobie, że jest publiczność i opowiadasz jej o swoim życiu”. Najpierw na nią nakrzyczałam, kilka dni
później usiadłam i w ciągu paru tygodni
napisałam „Wszystko Wam wyśpiewam”.

Szanuję ludzi,
którzy bronią swojej
prywatności. Ja
mówię o wszystkim
i jest mi z tym dobrze.
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WYWIAD
Pamiętam, że myślałam, iż jeśli książka okaże się uzależniająca i będzie czytana, napiszę drugą i trzecią... Zamieszczę
w nich resztę opowiadań, które nie zmieściły się w tej pierwszej. Zawsze cieszę się
na zapas, nie uznaję tego: nie zapeszaj.
To lepsze od bycia pesymistą.
Daleka jestem od pesymizmu. Dlatego tak
lubię być w tym wieku, w którym jestem
teraz. I mówię, że mam dopiero 71 lat.
Pamiętniki pisała Pani regularnie?
Miałam takie okresy, że pisałam codziennie. Potem były okresy, że nie pisałam
przez miesiąc, dwa, trzy, więc później starałam się streszczać, żeby zachować ciąg
wydarzeń. Zaczęłam pisać jako czternastolatka. Po maturze miałam narzeczonego.
Bardzo go kochałam, ale jednego mu nie
podaruję. Dowiedział się, że piszę pamiętnik. Przeczytałam mu kilka stron, a on
stwierdził: „Głupstwa piszesz. Daj spokój.
Podrzyj to”. I podarłam. Mój najstarszy
pamiętnik sięga czasów, gdy byłam szesnastolatką. Mam też dokładny, prawie codzienny, zapis pobytu w Stanach.
Wspomniała Pani o pierwszym mężu,
Michale Urbaniaku. Czy możliwa jest
przyjaźń po rozwodzie?
Możliwa. Ludzie różnie na to patrzą,
szczególnie ci, którzy są związani z byłymi. Michał jest związany z Dorotą, którą
nazywam „Dziewczyną”. Bardzo się lubimy, spędzamy wspólnie święta. Gdy zakochujesz się w kimś, kto już wcześniej
miał żonę i dzieci, niemożliwe jest, żebyś totalnie odciął się od jego przeszłości. Nie ma nic gorszego od zrzucania winy na tę drugą osobę i stawiania siebie
na pozycji ofiary. Wzięłam się za siebie,
odbudowałam podważone poczucie wartości. Nie jest to łatwe, ale, jak pokazuje
mój przykład, możliwe.
Skąd czerpała Pani tę wewnętrzną siłę,
żeby się nie poddać?
Pomogły mi dzieci i muzyka. Powiedziałam sobie, że muszę być silna, bo dzieci mnie potrzebują. To taki naturalny

Tato często prosił:
„Zaśpiewaj coś
normalnie”. Potem
dodawał: „Polubiłem
te twoje kociokwiki”

instynkt. A muzyka? Kochałam ją i wiedziałam, że nigdy mnie nie zdradzi. Miałam też oparcie w moich rodzicach.
Podobno była Pani „córeczką tatusia”.
Tak. Ja byłam córeczką tatusia, moja siostra Danusia – córeczką tatusia i mamusi, a brat Lesiu – synusiem mamusi. Tak
były podzielone role.

nialny zespół”. Leszek zawsze wali prosto
z mostu. Zapytałam go: „A jak śpiewam?”. Usłyszałam: „Fajnie”. Ale przynajmniej mam genialny zespół. (śmiech)

Jak układały się stosunki między
rodzeństwem?
Strasznie się tłukliśmy, ale też bardzo kochaliśmy. Pamiętam, że raz siostra rzuciła we mnie topionym serem i zalałam się
krwią. Zaczęło się od kostki masła, w którą siostra włożyła palec i potem go oblizała. Powiedziałam do niej: „Co ty robisz?!”,
a ona wzięła duży ser topiony, rzuciła
i trafiła mnie prosto w nos. Natomiast
brat, gdy studiował prawo we Wrocławiu,
zabierał mnie na weekendy i pokazywał
kluby jazzowe. Był bardzo troskliwym
opiekunem. Dzięki niemu po raz pierwszy usłyszałam muzykę jazzową.

Jak rodzice zareagowali na wiadomość,
że córka chce śpiewać jazz?
Martwili się. Wiedzieli, że bardzo kocham muzykę i nie wyobrażam sobie
bez niej życia. Rodzice ubolewali, że nie
mam żadnego zabezpieczenia, ale zrozumieli, że akurat w moim konkretnym przypadku zabezpieczenie nie jest
taką koniecznością. Tato często prosił:
„Zaśpiewaj coś normalnie”. Potem dodawał: „Polubiłem te twoje kociokwiki”.

Dlaczego jazz, a nie bigbit?
Jazzem interesowali się studenci. To był
ich sposób walki z komunizmem, hipokryzją. Jazzmani byli pierwszymi, którzy nosili kolorowe skarpetki, odpowiednie fryzury. Ich muzyka była symbolem
umiłowania wolności. Leszek był w naszym domu wyrocznią w sprawie muzyki. Mówił: „Teraz słuchamy jazzu”, więc
ja z Danusią słuchałyśmy, bo Lesiu kazał.
Co ciekawe, jemu niezbyt podobało się to,
że chcę śpiewać. Mówił: „Pośpiewaj sobie
trochę, ale generalnie to powinnaś się zająć czymś poważnym”.

Te „kociokwiki” są chyba trudniejsze
niż śpiewanie piosenki z tekstem.
Dla mnie łatwiejsze. Nie powiem, że bardzo łatwe, bo nie jest proste zrobienie
czegoś unikalnego. Moja córka powtarza: „Mamo, czy ty wiesz, że wstrzeliłaś
się w szczelinę komercjalizmu”. Udało się
to z „Papayą”. Powstał hit bez słów. Nie
wiem, jak mi się udało. Nie zastanawiam
się nad tym. Po prostu robię swoje.
Czy młodsza córka Mika prosi o muzyczne rady?
Wysyła mi swoje piosenki, czasami pyta: „Mama, czy ci się to podoba?”. Jestem
do bólu z nią szczera, ale inną sprawą jest
to, że podoba mi się 99 procent jej materiału. Bywało, że mówiłam: „Mika, nie pokazujesz siebie z najlepszej strony. Nie tędy
droga”. Córka nigdy nie pyta mnie, co ma
zrobić, ale chce wiedzieć, czy to, co zrobiła, jest dobre. Liczy się z moim zdaniem.
Zresztą tak samo jak ze zdaniem ojca.

Co to było to „coś poważne”?
Jak miałam 40 lat, Leszek, który wszystko wiedział, stwierdził: „Ula, fajnie, że jakoś sobie tam śpiewasz, ale wybierz sobie
jakiś poważny zawód. To śpiewanie jest
niepewne”. Jak skończyłam 50 lat, mówił: „Ula, przestań się wygłupiać. Wymyśl sobie coś. Może jakiś salon kosmetyczny albo restaurację załóż, bo ludzie
zawsze będą wydawać na ubrania, jedzenie, upiększanie. Zastanów się, bo ja się
naprawdę o ciebie martwię”. Skończyłam
60 lat i usłyszałam: „Wiesz co Ula, ja się
na tobie w ogóle nie znam”.

Gdyby otrzymała Pani szansę przeżycia życia jeszcze raz, zmieniłaby Pani
coś w nim?
Nic. Uważam, że wszystko w moim życiu
miało sens. Jeśli coś źle zrobiłam, wyciągnęłam wnioski. Miałam dużo egzaminów, które z różnym wynikiem zdałam.
Kasia powiedziała mi niedawno: „Mama, gdybyś nie zawalczyła o siebie, nie
byłabyś tym, kim jesteś dzisiaj. I ja też
bym nie była tym, kim jestem dzisiaj”.

Rozumiem, że Leszek ma poważny
zawód.
Jest perkusistą. (śmiech) Teraz oczywiście na emeryturze. Gdy zawiozłam mu
ostatnią płytę, ogromną satysfakcję sprawiły mi jego słowa: „Rewelacja. Masz ge-
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W Stanach nie ma
takiej hipokryzji jak
w Polsce, wtrącania
się i pouczania.
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Piosenka Papaya
w 2007 roku stała się
hitem na Filipinach,
w Azji i Ameryce
Południowej.
Powstał nawet do niej
charakterystyczny
taniec Papaya Dance.

dziła: „Polacy umieją się śmiać, ale nie
umieją się uśmiechać”. Gdybym mogła coś postulować: więcej pogody ducha i tolerancji, mniej ludożerki, którą
uprawiają tabloidy.

Prawie 20 lat spędziła Pani w Stanach.
Czy są jakieś cechy, które Polacy mogliby przejąć od Amerykanów?
Radosne, optymistyczne spojrzenie na świat. Tolerancja. W Stanach
nie ma takiej hipokryzji jak w Polsce, wtrącania się i pouczania. Amerykanie nie mają kompleksów, jakie my
mamy. Najważniejsza jest jednak ta
radość na co dzień. Gdy Kasia po raz
pierwszy przyjechała do Polski, stwier-
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Widzi się Pani w roli babci?
Nie wyobrażam. Wcześniej nie wyobrażałam sobie, że będę matką. Razem z kilkoma koleżankami przyrzekłyśmy sobie w Nowym Jorku, że nie będziemy

miały dzieci. Potem przyjechała mama Michała i przekonywała, że trzeba
mieć dziecko, bo wtedy życie zyskuje nowy wymiar. Gdy zaszłam w ciążę, zaczęłam przyzwyczajać się do myśli, że będę
matką. Dziś naprawdę bardzo się cieszę,
że mam dwie córki. Jaką będę babcią?
Podobno wariuje się na punkcie wnucząt. Przewiduję więc, że ja też oszaleję
i będę się cieszyć, że mogę uczestniczyć
w ich wychowaniu.
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RUCH TO ZDROWIE

N

aomi Campbell każdy
dzień zaczyna od sesji
pilatesu. Nicole Kidman
i Jennifer Aniston przyznają, że utrzymują formę, bo od lat ćwiczą tą metodą. Supermodelka Gisele Bündchen, nawet gdy
podróżuje po świecie, znajduje co najmniej 15 minut na codzienną porcję
ćwiczeń. Wystarczy? Przypomnijmy sobie ich figury: są idealne i nie
potrzebują lepszej reklamy. Dlaczego mając do wyboru wiele form ruchu,
są wierne akurat pilatesowi?

GIBKA I SMUKŁA JAK TANCERKA
Każda z nas chce mieć piękne, sprawne i wysportowane ciało, niezależnie
od wieku. Dlatego z podziwem patrzymy
na celebrytki, które intensywnie trenują, by atrakcyjnie wyglądać. Nie wszystkie dyscypliny sportu gwarantują jednak szybkie i trwałe efekty. Nie musimy
stosować drakońskich diet czy wyciskać
ciężarów na siłowni, aby szybko osiągnąć zaskakujące efekty. Jak powiedział
o swojej metodzie jej twórca, Joseph Hubert Pilates: „Po dziesięciu godzinach
czujesz różnicę, po dwudziestu godzinach widzisz różnicę, po trzydziestu
masz nową sylwetkę”.

Ćwiczenie trzy
razy w tygodniu
po ok. 45 minut
wystarczy,
aby zachować
zdrowie
i zgrabną
sylwetkę.

ELIZ A KOŹMIŃSK A-SIKOR A

PILATES
Znany od 90 lat, a wciąż na topie. Kochają go gwiazdy
dbające o sylwetkę i zawodowi sportowcy. Niemal każdy
klub ﬁtness ma w swojej ofercie ten rodzaj aktywności,
ale z powodzeniem możemy go ćwiczyć również w domu.

Pilates oprócz
zbawiennego wpływu
na ciało działa też
dobroczynnie
na ducha.
Technika Pilatesa nie jest łatwa,
bo wymaga dużej świadomości ciała. Ale warto podjąć wysiłek i nauczyć
się jej. Dzięki temu poprawimy postawę, uzyskamy lepsze napięcie i elastyczność mięśni, większą ruchomość
stawów. Ciało stanie się bardziej proporcjonalne i wyrzeźbione, gibkie i sprężyste. Brzuch się spłaszczy, kończyny wydłużą (tak, tak, naprawdę – ich długość
skracają zbyt napięte mięśnie). Pośladki
się uniosą, a skóra zyska na jędrności.
Nie zerkajmy przy tym nerwowo na wagę, bo wcale nie ubędzie nam kilogramów. Mięśnie ważą więcej niż tkanka
tłuszczowa, ale nie rozbudujemy nadmiernie masy mięśniowej, czego obawia
się wiele kobiet. Nie wszystkie chcemy
przypominać kulturystki, prawda? Jest
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jeszcze bonus. Dzięki odzyskaniu właściwego tonusu mięśni ciało będzie bardziej wysportowane i zacznie poruszać
się z większym wdziękiem.

ZDROWIE PRZEDE WSZYSTKIM
Liczy się nie tylko uroda. Większość z nas
– i słusznie – w ćwiczeniach poszukuje
poprawy zdrowia i samopoczucia. Próbujemy pozbyć się przykrych dolegliwości,
na przykład bólów kręgosłupa, stawów
czy napięcia w karku i barkach.
Ta sama idea przyświecała
Josephowi Pilatesowi, gdy w latach
20. XX wieku stworzył autorski zestaw
ćwiczeń. W dzieciństwie był chorowity, cierpiał z powodu astmy i krzywicy.
Na przekór temu usilnie pracował nad tężyzną fizyczną. Do tego stopnia, że mając czternaście lat, pozował jako model do rysunków anatomicznych. Miał
osiągnięcia w wielu dyscyplinach sportu – był gimnastykiem, narciarzem i zawodowym pięściarzem. Studiował i obserwował ruchy zwierząt, badał analogie
do sposobu poruszania się człowieka.
Współpracował m.in. z twórcami baletu
w Nowym Jorku. Tam założył swój pierwszy zakład gimnastyki (ówczesny klub
fitness). Właśnie wśród tancerzy zaczął
propagować swoją pionierską metodę.
Ci prędko odkryli, że dzięki niej łatwiej
i szybciej dochodzą do zdrowia po licznych urazach, a zdobyta elastyczność ciała chroni ich przed kolejnymi. To wystarczyło, by metoda stała się powszechna
na całym świecie. Do dziś.
Pilates jest uniwersalnym narzędziem. Nadaje się niemal dla każdego
– dla osób mniej i bardziej sprawnych,
młodych i w podeszłym wieku. Odpowiednio dobrane ćwiczenia mogą być
stosowane na wszystkich poziomach
sprawności ruchowej, także u osób
po wypadkach i kontuzjach. Uzupełniająco stosują go sportowcy – dla uelastycznienia i wzmocnienia mięśni.
Pilates możesz ćwiczyć niemal
wszędzie, także w domu. Wystarczy mata, czasem piłka, taśma (w sali treningowej używane są także inne sprzęty).
Na początku jednak lepiej uczyć się tej
metody pod okiem doświadczonego instruktora, który poprawi ewentualne
błędy, podpowie, co jest istotne.

JAK TO DZIAŁA?
Większość ćwiczeń sportowych i gimnastycznych skupia się na dużych i silnych
mięśniach, wzmacniając je i rozbudowując jeszcze bardziej. Te słabsze, położone głębiej mają znacznie mniejsze szan-

Nie musimy stosować
drakońskich diet
czy wyciskać
ciężarów, aby
szybko osiągnąć
zaskakujące efekty.
se na wzmocnienie czy uelastycznienie.
Tymczasem prawidłowa sylwetka zależy
od współdziałania wszystkich! W technice pilatesu uruchamiane są także te mięśnie, z których istnienia na co dzień nie
zdajesz sobie sprawy. Zlokalizowanie ich
i praca nad nimi wymagają dużej koncentracji, prawidłowego oddychania i dokładności w wykonywaniu ćwiczeń oraz
współpracy ciała i umysłu. W tym pilates
podobny jest do jogi.
W tej technice sprawdza się zasada:
spiesz się powoli. Wszystkie ruchy należy wykonywać wolno, precyzyjnie i rytmicznie, zgodnie z oddechem. Ważna jest
jakość, nie szybkość czy duża liczba powtórzeń (jest ich zazwyczaj po 10 na ćwiczenie). Ich istotą jest rozciąganie, napinanie i rozluźnianie poszczególnych
partii mięśni. Zwracajmy uwagę na odpowiedni kąt nachylenia ciała, właściwą pozycję, a także oddech. Tu odwrotnie niż
w treningu siłowym mięśnie napinamy
na wydechu, a relaksujemy na wdechu.
Jeśli ćwiczenie jest wykonywane niepra-

widłowo, nie zadziała. Dlatego wbrew pozorom pilates nie jest łatwy. Ćwiczenia
ułożone są w taki sposób, aby ich trudność rosła w miarę postępów. Czy nie staną się nużące? Nie, bo jest ich ponad 500.
Część z nich na początku będzie trudna,
gdyż wiele mięśni nie jest przyzwyczajonych do takiej pracy. Na zajęciach słychać
więc stękania i śmiechy. Jednak to ważne, by nie siłować się z własnym ciałem.
Aby zbudować siłę i elastyczność, potrzeba czasu i wytrwałości. Na początek wystarczy trenować dwa razy w tygodniu,
później można częściej.

W TYM SPOKOJU JEST METODA
Pilates oprócz zbawiennego wpływu na
ciało działa też dobroczynnie na ducha.
Walczy ze stresem, niweluje jego negatywne skutki – nie tylko napięte mięśnie,
ale i nerwy. Treningi pomagają się rozluźnić, oderwać od codzienności, choćby na
krótki czas. Większość ćwiczeń odbywa
się w pozycjach statycznych bez podskoków i gwałtownych ruchów.
Panuje tu też odmienna niż na innych zajęciach atmosfera. Przygaszone
oświetlenie, łagodna muzyka w tle pomogą się wyciszyć. Ćwiczenia prowadzone
są w spokojnym rytmie, uwaga skierowana jest na oddech i niezakłócony kontakt
z własnym ciałem – to bezcenne atuty pilatesu. A w tym czasie jakby dodatkowo
budujemy zdrowie i urodę.
Konsultacja: Olga Lipczyńska,
certyﬁkowana trenerka pilates,
trenerka ﬁtness oraz trener
personalny, Fabryka Formy

Trening przy
pomocy piłki
nie obciąża
kręgosłupa.
Dlatego może
go wykonywać
osoba w każdym
wieku.
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M E DY C Y N A N AT U R A L N A
To jakby cytryna, czosnek, mięta i chilli w jednym.
Leczy ludzi od kilku tysięcy lat. Imbir jest tak
wszechstronny, że pomaga zwalczyć większość
dolegliwości, szczególnie tych dotyczących
układu pokarmowego.

N

ajważniejszą częścią
rośliny są kłącza, czyli
charakterystyczne
bulwiaste odcinki.
To cenne źródło mikroelementów: wapnia (20 mg), żelaza
(3,5 mg), ale przede wszystkim magnezu, którego zawiera aż 405 mg
– to nawet więcej niż w przypadku
niektórych gatunków sera czy warzyw. I praktycznie nie ma tłuszczu, bo zaledwie 0,9 g. Przyspiesza przemianę materii. Jednak
tym, co sprawia, ze imbir jest
wyjątkowy pod względem smaku, są unikalne związki chemiczne – olejki eteryczne: limonen, cytral, kamfen oraz
borneol. To one nadają mu charakterystyczny ostrocytrynowy
smak. Dobrze łączy się on z innymi przyprawami korzennymi: pieprzem, zielem angielskim, cynamonem
czy goździkami. Jest częścią składową
ciasteczek, puddingów i marynowanych
warzyw. Służy do aromatyzowania
kompotów, chutneyów, piwa i grzanego
wina. Ostatnio robił furorę jako składnik marynat do mięs. Należy go jednak
stosować za każdym razem z umiarem,
ponieważ zbyt duże ilości tej byliny zepsują smak potrawy.

WSZECHSTRONNE KŁĄCZE
K ATARZ YNA JAR ACZE WSK A

IMBIR
MA MOC

Przyroda nie bez powodu obdarzyła
ludzkość imbirem. Od zarania dziejów
służył jako panaceum na dolegliwości
układu trawiennego. To chyba najdoskonalszy środek łagodzący skurcze jelit
i zobojętniający kwasy trawienne. Bardzo skutecznie hamuje ośrodek wymiotny w mózgu, a jednocześnie nie powoduje senności czy lekkiego otępienia,
jak w przypadku leków. Ale to nie
wszystko. Imbir mogą bez problemów
stosować pacjenci poddający się chemioterapii, również zmagający się z torsjami. Wystarczy centymetrowy plasterek świeżego kłącza (najlepiej startego,
co pomoże uwolnić więcej cennych olejków eterycznych) z łyżką miodu lub
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POGROMCA TŁUSZCZU
I BAKTERII

2-3 kawałki kandyzowanego na szklankę
gorącej wody. Do takiej herbatki znakomicie pasuje plaster cytryny lub pomarańczy. Napój nie tylko świetnie smakuje, przyjemnie pachnie, gasi pragnienie,
ale i skutecznie rozgrzewa. Zwłaszcza
gdy za oknem mróz i śnieg.
Imbir to idealny prezent dla układu trawiennego. Działa żółciopędnie
i rozkurczowo, leczy wzdęcia. Chroni też śluzówkę żołądka przed powstawaniem wrzodów pod wpływem leków
ją drażniących. I przyspiesza trawienie, pobudzając wydzielanie śliny i soku
żołądkowego, co może mieć kluczowe
znaczenie dla osób cierpiących z powodu utraty apetytu.
Warto skorzystać z dobroczynnego działania imbiru, gdy zatruliśmy się
rybami, owocami morza albo mięsem.

Najnowsze badania nad tą aromatyczną przyprawą pokazują jej nowe możliwości. Nie jest jeszcze do końca zbadany dobroczynny wpływ imbiru na układ
immunologiczny. Naukowcy badają
też jego działanie hamujące uszkodzenia wątroby przy niezbyt zdrowym trybie życia oraz zdolność poprawiania
wrażliwości na insulinę. Mówi się też,
że podwyższa poziom testosteronu,
co może być kluczowe dla mężczyzn
pragnących zostać ojcami. I jeszcze
jedno: jeśli chcemy pozbyć się drażniących cellulitowych grudek na ciele, sięgnijmy po specyfiki zawierające
imbir. Przyprawa ta świetnie rozgrzewa, ujędrnia i pomaga w walce z tą niechcianą przypadłością.

BULWIASTY KUZYN KURKUMY I KARDAMONU
W kuchniach orientalnych imbir
był obecny od wieków. Trwają
spory co do tego, kto sprowadził
go do Europy. Jedne źródła podają,
że w starożytnym Rzymie stosowano
syropy zawierające tę przyprawę.
Inne – że do Europy sprowadzili
go krzyżowcy wracający z Ziemi
Świętej, a jego działanie poznaliśmy
dzięki pismom Awicenny – perskiego
lekarza, autora „Kanonu medycyny”.
To on zauważył, że bulwiasty kuzyn
kurkumy i kardamonu nie tylko
świetnie smakuje, ale i leczy. Tak
czy inaczej imbir wzbogacił nieco
jałowy smak średniowiecznej kuchni
europejskiej. Nie rośnie już nigdzie
na dziko, bo ze względu na swe
wszechstronne walory jest po prostu
uprawiany – w Indiach, Chinach,

– średnia cena r ynkowa

Imbir to idealny
prezent dla układu
trawiennego.
Działa żółciopędnie
i rozkurczowo,
leczy wzdęcia,
przyspiesza
trawienie.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Dlaczego? Kłącze świetnie eliminuje
toksyny z organizmu. Dlatego mądrzy
Japończycy zagryzają sushi czy sashimi
marynowanym imbirem, który dodatkowo oczyszcza kubki smakowe pomiędzy
kolejnymi kęsami.
O imbirze nie powinny zapominać także osoby po kuracji antybiotykowej oraz w czasie intensywnego odchudzania się. Warto też posiłkować
się nim, gdy cierpimy na chroniczne
migreny, ponieważ w dowolnej postaci: czy to herbatki, czy jako składnik
potraw, znacznie zmniejsza dotkliwe
skutki tej choroby.

R E K L A M A

P O L E C A J Ą

na Tajwanie, ale też w Australii czy
Nigerii. Najlepsze jego gatunki rosną
na Jamajce. Dlatego warto zawsze
w sklepie sprawdzić, skąd pochodzi,
i wybierać jedynie kłącza jędrne,
pozbawione plam pleśni, gdyż tylko
takie nadają się do spożycia.
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ZDROWIE

SEZON
NA ORTOPEDĘ
MAŁGORZ ATA ŻEBROWSK A

W okresie zimowym ortopedzi mają pełne ręce
roboty. Traﬁają do nich nie tylko amatorzy sportów
zimowych. Upadki przytraﬁają się każdemu, i to w tak
prozaicznych okolicznościach, jak droga do pracy
czy pobliskiego sklepu.

O

dwilż, a potem przymrozek, opady śniegu i zaraz deszcz, dwa
dni bezchmurnego nieba, a potem zawieje
i zamiecie – tak wygląda polska zima.
Szczególnie uciążliwa zwłaszcza dla
osób starszych. Na śliskich schodach,
podestach czy nieodśnieżonych chodnikach nietrudno o upadek. Zetknięcie
z ziemią zwykle jest bolesne. Po pierwszym szoku i opanowaniu bólu związanego z uderzeniem czy otarciem trudno
jednak ocenić, do jak poważnego urazu
doszło. Dopiero po czasie pojawiają się
niepokojące objawy: narastająca bolesność, zasinienie, obrzęk, ograniczona
ruchomość kończyny. To znak, że trzeba podjąć działania, bo w obrębie stawu
lub kości doszło do jakichś zmian. Ja-

Chcąc dowiedzieć
się, czy mamy
do czynienia
ze skręceniem,
poważniejszym
zwichnięciem czy
złamaniem, należy
wykonać rentgen
lub badanie USG.

kich? Najpewniej stłuczenia lub skręcenia, ale być może zwichnięcia lub złamania. Nie zapominajmy jednak, że
obrzęk czy ból nie musi być wyłącznie
wynikiem upadku. Równie dobrze może być symptomem zapalenia stawu lub
pochewek ścięgien, do którego dochodzi
w wyniku długotrwałego i nadmiernego przeciążenia.

SKRĘCENIE,
CZYLI NACIĄGNIĘCIE
Kiedy my mówimy „mam skręconą nogę”, ortopedzi mają na myśli sytuację,
w której gwałtowny ruch stawu spowodował naciągnięcie więzadeł i torebki stawowej. Dochodzi do niego,
gdy na przykład niefortunnie staniemy, próbując złapać równowagę na oblodzonym chodniku. Objawy skręcenia
to obrzęk i bolesność przy dotyku, zasinienie. Co ważne: choć z bólem, możemy poruszać kończyną. Mimo to należy zwrócić się do lekarza, aby ocenił,
do jakich zmian doszło w obrębie stawu. Bywa, że nie wystarczy samo obejrzenie opuchniętej nogi czy ręki. Chcąc
dowiedzieć się, czy mamy do czynienia
ze zwykłym skręceniem, poważniejszym zwichnięciem czy wręcz złamaniem, należy wykonać rentgen lub USG.

ZWICHNIĘCIE
Jest znacznie poważniejszym urazem
niż skręcenie, ponieważ w jego wyniku
dochodzi do całkowitego rozerwania
więzadeł i torebki stawowej. Objawy
mogą być podobne jak przy skręceniu,

Po pierwszym
szoku i opanowaniu
bólu związanego
z uderzeniem,
trudno ocenić, do jak
poważnego urazu
doszło. Dopiero po
czasie pojawiają się
niepokojące objawy.
tzn. obrzęk, bolesność przy próbie dotyku, siniak. Kontuzjowaną ręką czy
nogą możemy poruszać, ale obrys stawu ulega zniekształceniu. Jednak ostateczną diagnozę, czy mamy do czynienia ze zwichnięciem, może postawić
tylko specjalista.

ZŁAMANIE
Charakteryzuje się ostrym bólem, nasilającym się przy próbie poruszania
kończyną. Złamana ręka czy noga może mieć nienaturalny kształt (choć
nie zawsze tak jest, jeżeli kość jest tylko lekko przemieszczona) lub być ruchoma w miejscu, w którym nie powinna. Widać obrzęk. Jeżeli skóra wokół
złamania jest nienaruszona, jest to złamanie zamknięte. Jeśli widać fragmenty kości, mamy do czynienia ze złamaniem otwartym.

USZKODZENIE ŁĄKOTKI
Do ostrego urazu łąkotki najczęściej
dochodzi podczas uprawiania sportu,
np. podczas jazdy na nartach, wówczas
kiedy następuje ruch zgięcia albo wyprostu kolana połączonego z jego rotacją. Ale do tego rodzaju kontuzji może dojść także wskutek poślizgnięcia
się na oblodzonym chodniku. Niestety, często przy okazji uszkodzeniu ulegają również więzadła. Następuje charakterystyczny trzask w kolanie, widać
obrzęk, a my nie jesteśmy w stanie wyprostować lub zgiąć do końca kolana
oraz odczuwamy ból, a czasem także
mamy poczucie, że staw nam „ucieka”.
Aby potwierdzić uraz łąkotki, lekarz
ortopeda przeprowadza tzw. testy łąkotkowe, zleca wykonanie USG i rezonansu magnetycznego. Obrażenie
to może skończyć się nawet operacją
i wielomiesięczną rehabilitacją.
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– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa
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Najczęstszymi
urazami, które
mogą się przytraﬁć
na stoku, są: urazy
kolana, nadgarstka,
stawu skokowego
i zwichnięcie
ramion.

R E K L A M A
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ZDROWIE
PIERWSZA POMOC

Po upadku
nie wstawajmy
natychmiast, nawet
jeśli nie odczuwamy
dolegliwości. Impuls
bólowy mógł
zostać na moment
zablokowany przez
adrenalinę.

Po upadku nie wstawajmy natychmiast, nawet jeśli nie odczuwamy silnych dolegliwości. Impuls bólowy mógł
zostać na moment zablokowany wyrzutem adrenaliny.
Jeżeli nastąpiło złamanie otwarte, musimy wezwać pomoc. Trzeba zatamować krew oraz opatrzyć ranę,
używając jałowego opatrunku. Osoba udzielająca nam pomocy musi niezwłocznie zadzwonić na pogotowie.
Pomoc medyczna jest niezbędna
także wtedy, jeżeli widać, że nastąpiło złamanie z przemieszczeniem.
W międzyczasie należałoby unieru-

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa
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chomić dwa sąsiednie stawy, tzn. leżący powyżej oraz poniżej złamania.
Na stoku można użyć do tego choćby
kijków narciarskich (mimo że są długie, więc mogą utrudniać transport
do szpitala). Ważne jest, aby nie poruszać uszkodzoną kończyną, a tym
bardziej nie próbować samodzielnie
jej stawiać. Pamiętajmy, by w czasie oczekiwania na przybycie karetki nie doprowadzić do wychłodzenia
organizmu!

LECZENIE DOMOWE
Skręcenie zwykle leczy się domowymi
metodami, które streszczają się w sło-

wie PRICE, od pierwszych liter angielskich słów: protection (ochrona), rest
(odpoczynek), ice (lód), compression
(ucisk) i elevation (uniesienie, w domyśle: chorego miejsca). Ochrona to ustabilizowanie stawu bandażem lub stabilizatorem, odpoczynek – unikanie
obciążania chorej kończyny, okład z lodu – przyłożenie zimnego kompresu
na 15–20 minut (może być to mrożonka
wyjęta z chłodziarki) i powtarzanie tej
czynności co 3 godziny. Ucisk to założenie opaski, która ma na celu zmniejszenie obrzęku, a uniesienie – wypoczynek z kończyną trzymaną w górze
(powyżej poziomu serca). Jeśli mimo

Gdy w pierwszej
dobie po założeniu
gipsu kończyna
drętwieje, czujesz
mrowienie
w palcach lub
jest ona wyraźnie
chłodniejsza, należy
ponownie zgłosić się
do lekarza.

zastosowania tych metod nadal odczuwamy ból, sięgnijmy po dostępne bez
recepty środki przeciwbólowe i przeciwzapalne (tabletki, żele).

POD OKIEM LEKARZA
Jeżeli uraz jest poważniejszy (odczuwamy silny ból, widzimy zniekształcenie stawu lub kości, nie możemy ruszać kończyną), musimy udać się do
specjalisty. Ortopeda zleci badania obrazowe i unieruchomi staw za pomocą
gipsu, szyny (w przypadku np. palca)
lub tzw. ortezy. Są dwa rodzaje gipsu.
Pierwszy, tradycyjny – ciężki, nie można moczyć go w wodzie, a sama kąpiel
wymaga ostrożności, ale nie jest zakazana, może powodować macerację skóry, świąd, odparzenia, obrzęki (gdy jest
zbyt ciasno założony). Jest refundowany przez NFZ. Drugi – nowocześniejszy, jest odporny na wilgoć, lekki, nie
powoduje powikłań. Niestety jego zastosowanie to wydatek co najmniej kilkudziesięciu złotych, bo choć zgodnie
z prawem szpitale nie mogą pobierać
opłat od pacjentów za jego założenie,
praktyka jest inna, gdyż zabieg ten nie
jest refundowany.
Po zdjęciu gipsu czeka nas rehabilitacja. W tym czasie nie wolno przeciążać stawu, zakazane jest więc skakanie
i bieganie. Powrót do zdrowia przyspieszy pływanie. Pamiętajmy, by w okresie rekonwalescencji zgłaszać się na zalecone wizyty kontrolne, nawet jeśli
wydaje nam się, że nie jest to konieczne, bo wróciliśmy do formy.
Konsultacja: lek. med. Michał
Jakubaszek, specjalista chorób
wewnętrznych, reumatologia

Aby potwierdzić
uraz łąkotki,
ortopeda
przeprowadza tzw.
testy łąkotkowe,
zleca wykonanie
USG i rezonansu
magnetycznego.
Obrażenie to może
wymagać operacji.
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ZDROWIE
Klasyczna alergia
na mleko, czyli znajdujące
się w jego składzie białka,
występuje rzadko. O wiele
częstsza jest nietolerancja
laktozy, czyli cukru
zawartego w produktach
mlecznych.

C

hoć obie przypadłości mają
przymiotnik „pokarmowe”
i są podobne w objawach,
alergia na mleko i jego nietolerancja to różne dolegliwości. Pierwsza jest nieprawidłową,
odmienną odpowiedzią organizmu na pojawienie się alergenu, który układ odpornościowy uznaje za wroga, np. na zawarte
w nim białko. Ponieważ system immunologiczny rozpoznaje je jako coś obcego,
uruchamia przeciwciała IgE, a te z kolei
nakazują komórkom tucznym wydzielenie dużej ilości substancji chemicznych
(m.in. histaminy), które następnie uru-

KIEDY

chamiają reakcje obronne o bardzo różnych objawach klinicznych. Stąd alergia
na mleko może dawać oznaki charakterystyczne dla wziewnej – katar, kaszel,
skórnej – świąd i zaczerwienienie naskórka, albo pokarmowej – ból brzucha, wzdęcia, biegunka.
Nietolerancja to coś innego. W jej powstawaniu układ immunologiczny nie
bierze udziału ani nie odgrywa żadnej roli, bo związana jest z procesem metabolizmu. Organizm nie toleruje jakiegoś pokarmu (lub jego składnika) wówczas, gdy
nie ma w ogóle lub ma za mało substancji,
które ów pokarm pomogłyby mu strawić
czy wchłonąć.

CZYM JEST LAKTOZA?

MLEKO SZKODZI...
MAGDALENA POMYK AŁ A

To cukier złożony występujący w mleku
ssaków: zarówno w pokarmie z matczynej piersi, jak i w mleku krów czy kóz.
Jak to cukier – ma słodki smak i dużą
wartość energetyczną. Aby laktoza została przyswojona przez organizm, musi być
rozłożona na składniki prostsze: glukozę
i galaktozę. Proces ten zachodzi w jelicie
cienkim, gdzie działa enzym o nazwie
laktaza. Jeśli jest go zbyt mało, laktoza
z mleka nie zostaje strawiona. Przemieszcza się do jelita grubego, gdzie bakterie
beztlenowe fermentują ją do niskocząsteczkowych kwasów tłuszczowych z wytworzeniem gazów – wodoru i metanu.
To właśnie ich nagromadzanie w jelicie
odpowiada za najważniejsze objawy nietolerancji tego cukru: skurcze i bóle brzucha, wzdęcia i nadmierne oddawanie gazów. Niewchłonięta laktoza zwiększa też
przepuszczalność światła jelit, a to skutkuje napływem wody, rozluźnieniem
stolca i w efekcie biegunką. Jeśli zignorujemy takie symptomy, w dłuższym czasie może to doprowadzić do odwodnienia
i niedożywienia.

WAŻNA DIAGNOZA
Jeśli po wypiciu mleka bądź zjedzeniu
potrawy z którymś z jego przetworów
(śmietana, miękkie sery) czujemy dyskomfort żołądkowo-jelitowy, najistotniejsze jest zbadanie, co tak naprawdę powoduje odczuwane dolegliwości. Czy jest
to alergia na białka zawarte w mleku, hipolaktazja, niedobór laktazy, czy też upośledzenie wchłaniania laktozy, które może być stanem przejściowym, będącym
efektem ubocznym chorób prowadzących do uszkodzenia błony śluzowej jelita (np. w czasie infekcji rotawirusowej).
Jest to o tyle ważne, że przy wtórnej
(przejściowej) nietolerancji laktozy nie
trzeba trwale rezygnować z mleka i jego
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SPOSOBY NA NIETOLERANCJĘ
Najskuteczniejszym sposobem eliminacji objawów towarzyszących nietolerancji laktozy jest wyłączenie z diety mleka oraz produktów zawierających mleko
w proszku i serwatkę. Należałoby również unikać produktów spożywczych,
które zawierają ten cukier, a więc np. sosów pomidorowych, słodyczy, niektórych
postaci leków (tabletki, kapsułki) i napojów słodzonych laktulozą. O czym warto
pamiętać, układając jadłospis ogranicza-

Konsultacja: Agata Gaździńska,
specjalista ds. żywienia

TRZY RODZAJE
NIEDOBORU LAKTAZY*
● Pierwotny (wrodzony). Jest skutkiem bardzo rzadkiej mutacji genu
laktazy, która powoduje całkowitą
niezdolność do trawienia laktozy.
Ujawnia się w pierwszych dniach
życia dziecka.
● Pierwotny niedobór laktazy u dorosłych. Kiedy dziecko zostaje odstawione od piersi, aktywność
laktazy w jego jelicie cienkim zaczyna się stopniowo obniżać. Tempo tego spadku zależy od genów
i rasy. U ludzi białych jest on wolniejszy i zachodzi około 5–10 roku życia, u osób rasy czarnej i żółtej objawy żołądkowo-jelitowe
związane z deﬁcytem tego enzymu
mogą wystąpić już u trzylatków.
Przyjmuje się, że aktywność laktazy u osób dorosłych stanowi zaledwie 10 proc. pierwotnych dziecięcych możliwości.
● Wtórny niedobór laktazy. Ma charakter przejściowy, zazwyczaj
kilkutygodniowy. Jest skutkiem
zmniejszenia aktywności enzymu
rozkładającego laktozę wskutek
uszkodzenia nabłonka jelita cienkiego, np. w przebiegu infekcji rotawirusowej (czyli tzw. grypy żołądkowej), zatrucia alkoholem lub
celiakii (czyli choroby niszczącej
kosmki jelitowe).

– średnia cena r ynkowa

przetworów, a z kolei niefrasobliwe ignorowanie jej symptomów (biegunek) może
prowadzić do zaburzeń wchłaniania, niedożywienia, zespołu jelita nadwrażliwego czy nawet astmy i egzemy.
Skąd jednak mamy wiedzieć, czy
cierpiąc na bóle brzucha po spożyciu lodów lub wypiciu kawy latte, jesteśmy
w gronie alergików pokarmowych czy
tych, którzy cierpią na nietolerancję laktozy? Sami tego nie stwierdzimy, trzeba iść do specjalisty. Wywiad lekarski,
poparty naszymi obserwacjami, otworzy drogę do dalszej diagnostyki. Ta obejmuje pomiar stężenia wodoru w wydychanym powietrzu – bo podwyższony
poziom tego gazu wskazuje na nietolerancję laktozy, badanie stężenia glukozy – bo podwyższony poziom będzie
wskazywał na nietolerancję, oraz badanie stolca – bo niskie jego pH oraz podwyższone stężenie kwasu mlekowego
świadczą o upośledzeniu funkcji trawienia i wchłaniania tego cukru. Przydatne
mogą być również LTT (test transformacji limfocytów) i badania genetyczne.
Najbardziej wiarygodne, ale też najdroższe i najbardziej inwazyjne, jest badanie oceniające aktywność laktazy
w pobranym drogą biopsji wycinku błony śluzowej jelita cienkiego.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Organizm nie toleruje
jakiegoś pokarmu
(lub jego składnika),
gdy nie ma w ogóle
lub ma za mało
substancji, które ów
pokarm pomogłyby
mu strawić
lub wchłonąć.

jący spożycie laktozy? Sery żółte twarde zawierają jej zdecydowanie mniej niż
te miękkie, więc można je jeść w umiarkowanych ilościach bez obaw, że wywołają nieprzyjemne objawy. Jogurty zawierają około 30 procent więcej laktozy niż
mleko krowie, ale dzięki znajdującym
się w nim bakteriom są dobrze trawione i także nie wywołają dolegliwości gastrycznych. Uzupełnieniem leczenia dietetycznego mogą być tabletki zawierające
trawiący go enzym. Konkretne zalecenia
zależą od postaci nietolerancji, nasilenia
objawów i wieku chorego. Trzeba jednak
wiedzieć, że większość osób dorosłych
z nabytym lub pierwotnym niedoborem
laktazy mimo wszystko toleruje niewielkie ilości produktów zawierających cukier mleczny. Zazwyczaj w jednorazowej
dawce około 10 g laktozy, co stanowi niecałą szklankę mleka.

R E K L A M A

P O L E C A J Ą

* Laktaza to enzym wytwarzany w nabłonku jelita cienkiego. Jest niezbedny
do trawienia laktozy.
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NIE
DAJ
SIĘ
GRYPIE

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

INGA K A Z ANA

Kiedy boli nas gardło
i mamy gorączkę,
najczęściej nie zwracamy się
o pomoc do lekarza, tylko
decydujemy na samodzielne
leczenie. W aptece wybór
środków na łagodzenie
objawów przeziębienia
i grypy jest ogromny.
Co wybrać?

P

odwyższona temperatura,
ból głowy i uczucie ogólnego
osłabienia mogą początkowo wskazywać tak na przeziębienie, jak i grypę. O diagnozie i dalszym postępowaniu decyduje
różnicowanie objawów w kolejnych godzinach (patrz: ramka). Przy przeziębieniu są one zdecydowanie mniej gwałtowne niż przy grypie, gorączka rzadko
kiedy przekracza 38 st. C, złemu samopoczuciu towarzyszy natomiast ból gardła i katar, które przy grypie najczęściej
w ogóle nie występują. Zdecydowanie
odmienne jest także nasze ogólne samopoczucie: przy przeziębieniu wystarczy
odrobina samozaparcia (lub inaczej: braku odpowiedzialności wobec współpracowników), by iść do pracy i oddać się
normalnym zajęciom. Grypa natomiast
zwala nas z nóg, nie mamy siły podjąć
codziennej aktywności i jedynym ratunkiem wydaje się sen.

POSTAW NA ODPOCZYNEK
Zarówno przeziębienie, jak i grypę możemy leczyć jedynie objawowo, co oznacza, że nie istnieją leki, które zwalczyłyby wirusy będące przyczyną choroby.
Organizm z patogenami musi poradzić sobie sam, a nasza pomoc powinna polegać na tym, że nie będziemy
mu w tym przeszkadzać. Złe samopoczucie ustąpi w momencie, kiedy wydolny system odpornościowy sam wyprodukuje swoiste dla danego wirusa
przeciwciała, co na ogół trwa kilka dni.
W tym czasie należy po prostu odpoczywać, więcej spać, nie wychładzać organizmu, pić dużo ciepłych napojów,
bo przy podwyższonej temperaturze
bardziej się pocimy, a odwodniony organizm gorzej broni się przed patoge-
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nie się schładzamy, a to krótkoterminowo osłabia odporność. Po drugie: jest
to duży wysiłek dla organizmu, a dodatkowe obciążanie serca w czasie wiremii (rozsiewania się wirusa po organizmie) niesie ryzyko powikłań układu
sercowo-naczyniowego.

nami. Do tego – korzystać z jednorazowych chusteczek higienicznych i często
myć ręce, by nie zarażać domowników.
Długie rozgrzewające kąpiele czy wyjście do sauny (by wypocić chorobę) nie
są w tym momencie polecane. Po pierwsze: nie przysłużą się nam duże różnice
temperatur – po wypoceniu gwałtow-

– 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

LEŻEĆ CZY CHODZIĆ?
Liczy się zdrowy rozsądek. Mając spokojną pracę za biurkiem, trudno przez drapanie w gardle i kichanie domagać się
pięciu dni zwolnienia i leżeć plackiem
w łóżku. Ale jeśli przeziębieniowym objawom towarzyszą znaczne osłabienie,
gorączka lub stan podgorączkowy, pracujemy zespołowo, ciężko fizycznie bądź
w warunkach, które narażają nas na duże różnice temperatur – powinniśmy

Pobyt w domu,
leżenie w łóżku
i wizyta u lekarza
są konieczne
w przypadku grypy.

21

TL_L_15(15)_20-23_grypa.indd 21

15-01-21 10:29

ZDROWIE
zostać kilka dni w domu i przynajmniej
w pierwszym okresie infekcji poleżeć.
Nie z każdym epizodem przeziębieniowym musimy też biec do przychodni, bo większość z nich przechodzimy łagodnie. O pomoc lekarza musimy poprosić
w sytuacji, kiedy mamy gorączkę, która
po trzech dniach przyjmowania środków
przeciwgorączkowych nie spada, pojawił
się silny ból głowy lub kiedy jednocześnie
cierpimy na którąś z chorób przewlekłych,
np. cukrzycę czy astmę, bo zawsze zwiększa to ryzyko ewentualnych powikłań.

Pobyt w domu, leżenie w łóżku i wizyta u lekarza są konieczne w przypadku grypy. W jej przebiegu może bowiem
dojść do powikłań: anginy, zapalenia
płuc, opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, zapalenia osierdzia lub mięśnia
sercowego, zaostrzenia przewlekłej
niewydolności serca i niewydolności oddechowej. Na komplikacje te w szczególności narażone są osoby starsze, dzieci,
kobiety w ciąży i chorzy przewlekle.

SAMODZIELNA KURACJA
Podwyższona temperatura zniechęca nas
do jakiegokolwiek działania, a to zwiększa prawdopodobieństwo, że położymy
się do łóżka, minimalizując wysiłek i dając organizmowi szansę na podjęcie walki
z infekcją. Leki obniżające temperaturę
należy zacząć przyjmować, gdy gorączka
przekracza 38 st. C. Wedle ostatnich badań przy takiej temperaturze większość
bakterii i wirusów zamiast ginąć, zwiększa swoją aktywność, a szybszy rozpad
białek wywołany ciepłotą ciała upośledza
proces syntezy przeciwciał odpornościowych. Gorączka powyżej 39 st. C ewidentnie już szkodzi: przyspiesza akcję serca
– co może doprowadzić do niewydolności
układu krążenia, zwiększa potliwość
– co przy niedostatecznej podaży płynów prowadzi do odwodnienia. Ta powyżej 40,5 st. C (szczególnie utrzymująca się)
jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia
– grozi uszkodzeniem białek w komórkach nerwowych.

JAK ROZPOZNAĆ
GRYPĘ?
Grypa jest chorobą
zakaźną. Wirus
jest przenoszony
w powietrzu drogą
kropelkową.

Objawy: Narastają szybko i są gwałtowne, zwłaszcza w pierwszych godzinach choroby. Jako pierwsze
pojawiają się bóle mięśni, potem
do osłabienia i ogólnego złego samopoczucia dołączają dreszcze, które poprzedzają wysoką gorączkę.
Już w pierwszej fazie infekcji grypowej czujemy się na tyle źle, że nie
mamy siły podjąć żadnej aktywności.
Czym się różni od przeziębienia?
W infekcjach paragrypowych najczęściej nie pojawia się ani katar, ani ból
gardła. Często występuje natomiast
suchy kaszel, który po kilku dniach
przechodzi w mokry.
Czas trwania: Ostre objawy trwają
zazwyczaj około 7 dni, ale osłabienie
i dochodzenie do formy mogą trwać
nawet kolejne 14.

Jeśli po 3 dniach
samodzielnej terapii
gorączka utrzymuje
się, to znak, że czas
na wizytę u lekarza.
Leki obniżające gorączkę – bez względu na to, czy wybierzemy te na bazie
kwasu acetylosalicylowego, paracetamolu czy ibuprofenu – powinniśmy przyjmować w stałych odstępach czasowych,
a nie doraźnie po skokach temperatury.
Kiedy po trzech dniach samodzielnej terapii gorączka utrzymuje się, to znak,
że czas na konsultację z lekarzem.

LECZENIE OBJAWOWE
Ponieważ w aptekach znajdziemy wiele dostępnych bez recepty preparatów przeciw
objawom grypy i przeziębienia, warto zapytać lekarza lub farmaceuty, który będzie
najbardziej odpowiedni przy występujących u nas objawach. A potem zastosować
tylko ten jeden, zgodnie ze wskazaniami
zawartymi na ulotce. Różnorodność preparatów przeciwgorączkowych i przeciwbólowych przeznaczonych do leczenia objawów grypy i przeziębienia jest pozorna.
Skład chemiczny w większości z nich jest
powtarzalny, musimy więc zdawać sobie sprawę, że stosując dwa środki przeciwgorączkowe o różnych nazwach handlowych, w rzeczywistości aplikujemy
sobie podwójne dawki tych samych substancji czynnych. A to grozi przedawkowaniem, tak samo jak przyjmowanie tzw.
dawki uderzeniowej. Kilka aspiryn zażytych naraz w najlepszym przypadku skończy się krwotokiem z nosa, w najgorszym
– śpiączką, zapaścią i niewydolnością nerek. Przedawkowanie paracetamolu może
spowodować uszkodzenie wątroby, zwłaszcza jeśli lek połączymy z alkoholem. Ibuprofen blokuje z kolei działanie przeciwpłytkowe aspiryny; odwrotna interakcja
też jest niekorzystna: kwas acetylosalicylowy zmniejsza efekt przeciwzapalny ibuprofenu i nasila ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Przeciwwskazaniami
do stosowania ibuprofenu są także: choroba wrzodowa żołądka, nadczynność tarczycy, nadciśnienie, cukrzyca, jaskra, ciąża i karmienie piersią.
Konsultacja: lek. med.
Arkadiusz Miller, specjalista
chorób wewnętrznych
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FELIETON

Ja mam 20 lat,
Nie ma brzydkich kobiet,
są tylko zaniedbane
– mówiła niegdyś Coco
Chanel. Słynna kreatorka
mody z pewnością nigdy
nie sądziła, że rewolucja
w kobiecym stylu i wyglądzie
pójdzie tak daleko.

MART YNA ROZESŁ ANIEC

Ty masz 40 lat?

Ś

wiat staje na głowie w pogoni za młodością. Starsze panie na siłę starają się wyglądać gładko, wstrzykują sobie
specjalne płyny do twarzy,
ukrywają zmarszczki. To, co kiedyś było naturalne, dzisiaj postrzegane jest jako dewiacja kulturowa. Z drugiej strony
mamy młode dziewczyny, które chowają swoje ładne twarze pod toną makijażu. I w tym wszystkim zagubieni mężczyźni – nie wiedzą, kogo wybrać.
Komplement stary jak świat, zmora
wszystkich córek: „Och, to Twoja mama? Wyglądacie jak siostry”, niestety coraz częściej jest prawdziwy i bynajmniej nie z powodu przedwczesnej
ciąży. Dorastajmy z godnością i z godnością się starzejmy! Nikt nie mówi
o całkowitym porzuceniu higieny osobistej czy drobnych przyjemności w postaci czerwonej szminki na ustach.
Chodzi tylko o to, żeby pamiętać, czy
ma się lat 20 czy lat 40. I nie wciskać
się na siłę w miniówkę z lat studenckich. Nawet jeśli figura ta sama, to skóra już nie. Niektóre upodobania trzeba
zmienić. To tak samo jak z piciem wina. W pewnym wieku nie pije się już
z kartonu czy butelki, tylko kulturalnie sączy z kieliszka.
Goldie Hawn, znana wszystkim piękność o hipnotyzujących oczach, zagrała w filmie „Ze śmiercią jej do twarzy”
ku przestrodze kobietom, które zatracają się w operacjach plastycznych. I jak
na ironię, sama wpadła w tę pułapkę.
W filmie parę razy odpadała jej głowa,
widocznie do tego stopnia, że naprawdę

ją straciła. Tej pani ze śmiercią zdecydowanie nie jest do twarzy. Podobnie Meg
Ryan. Jeszcze całkiem niedawno zachwycaliśmy się jej delikatną urodą i uroczym
uśmiechem. Teraz spod warstw warg ledwo widać jej zęby, a sztuczny uśmiech
nie znika z jej twarzy.

Piękna kobieta
to zadbana kobieta.
Tylko że we
wszystkim należy
znaleźć umiar.
Starość nie radość, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Wieczorem krem na zmarszczki, rano maść
na pryszcze, bo dla tych nigdy nie jest
za późno. Codziennie przed lustrem odprawiamy coś, co w oczach mężczyzn

wygląda jak szamańskie rytuały. Stroimy miny, wydymamy usta i nagle czujemy się o wiele lepiej. Znikają wory
pod oczami, rzęsy jakieś takie dłuższe… Bo piękna kobieta to zadbana kobieta. Tylko że we wszystkim należy
znaleźć umiar. Coraz częściej mijamy
na ulicach panie, których dłonie mają lat 50, a twarz naciągnięte, wieczne
30. Tylko czy to naprawdę jest ładne?
Oczywiście każdy kolejny siwy włos boli (wiem, bo mam je od 13. roku życia),
a kolejna zmarszczka nie dodaje uroku. Ale szczery, stary uśmiech zawsze
będzie ładniejszy od nadymanych,
sztucznych ust.
Możemy zazdrościć pięknym Azjatkom ich przepisu na wieczną młodość.
Czy to klimat? Czy może te nieszczęsne algi? Nie wiadomo. Pocieszające jest
to, że taka Japonka jest młoda, młoda,
młoda… aż nagle w ciągu jednego dnia
zmienia się w skurczoną staruszeczkę
w kapelusiku i z aparatem w ręku. Niewielkie to pocieszenie, ale zawsze dobrze wiedzieć, że inni mają gorzej.
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URODA

UJARZMIĆ
IZ ABEL A ORLICZ

TRĄDZIK

P

rzyczyn powstawania
trądziku jest kilka,
ale za najważniejsze
uważa się łojotok,
nieprawidłowy poziom hormonów, zakażenia bakteryjne i nadmierne rogowacenie ujść mieszków włosowych. Wszystkie występują zazwyczaj
razem i doprowadzają do powstawania zaskórników, grudek oraz pryszczy.
Choroba może mieć przebieg łagodny,
ale czasem przybiera ostrzejszy charakter i walka o powrót do normalnej cery może trwać nawet kilka lat. Leczenie
i pielęgnacja mają głównie na celu normalizację rogowacenia, zmniejszenie łojotoku oraz likwidację bakterii.

ŁAGODZIĆ PODRAŻNIENIA
Dbanie o cerę trądzikową jest dość pracochłonne, ale warto poświęcić ten
czas, bo prawidłowe zabiegi skracają
okres leczenia i zapobiegają nawrotom
choroby. – Należy przede wszystkim
pamiętać, że intensywne odtłuszczanie

Dbanie o cerę
trądzikową jest dość
pracochłonne, ale
warto poświęcić ten
czas, bo prawidłowe
zabiegi skracają
okres leczenia
i zapobiegają
nawrotom choroby.

Kojarzy się przede wszystkim
z okresem dojrzewania.
Niesłusznie, bo może
wystąpić w każdym wieku.
Na szczęście jest coraz więcej
skutecznych sposobów, które
pomagają w jego leczeniu.

nie pomaga zmniejszyć łojotoku.
Do mycia skóry najlepiej stosować delikatne środki – żel, płyn micelarny,
a do demakijażu używać mleczka.
Twarz trzeba myć niezbyt ciepłą wodą
i koniecznie zaraz potem osuszyć jednorazowym ręcznikiem – wyjaśnia Dorota
Witkowska, kosmetolog, właścicielka gabinetu profesjonalnej kosmetyki leczniczej For You w Warszawie.
Składniki aktywne zawarte w kosmetykach do cery trądzikowej powinny mieć działanie myjące oraz łagodzące
podrażnienia i stany zapalne, np. oczar
wirginijski, pantenol, aloes, zielona herbata, miłorząb japoński. Idealnie, jak jednocześnie odblokowują pory. Wskazane
jest również stosowanie toniku, bo wy-
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Osoby zmagające się z tym kłopotem
mają do wyboru mnóstwo kosmetyków
i dermokosmetyków do codziennej pielęgnacji. Na dzień najlepiej wybrać krem,
który będzie łagodził stany zapalne, nawilżał skórę, ale jej nie natłuszczał,
bo w ten sposób może dojść do ponownego zatkania porów. Na noc sprawdzą się
kremy z kwasami (np. laktobionowym,
glikolowy, azelainowym), które rozjaśnią skórę, wygładzą ją, a jednocześnie
dobrze sobie radzą z przebarwieniami.
Osoby o cerze trądzikowej nie powinny
wystawiać się na działanie promieni słonecznych, bo mogą one zaostrzyć zmiany chorobowe. Dlatego szczególnie latem
należy stosować kremy z jak najwyższym filtrem UV, co najmniej SPF 30.
Raz w tygodniu warto sięgać po maseczki, najlepiej ze składnikami pochłaniającymi nadmiar sebum oraz oczyszczające, np. z glinki. Dobry efekt przy cerze
trądzikowej dają też wybrane zabiegi kosmetyczne. Które? – Peeling kawitacyjny (ultradźwiękowy) można wykonywać
przy każdym trądziku. Ma on działanie
głęboko oczyszczające i przeciwbakteryjne. Mikrodermabrazja sprawdzi się przy
zaskórnikach i grudkach, ale nie wolno
jej wykonywać przy trądziku zapalnym.

MANUALNE
OCZYSZCZANIE
Gdy zezwoli na to lekarz,
w profesjonalnym gabinecie
kosmetycznym można też
wykonać oczyszczanie manualne,
czyli mechaniczne usunięcie
(wyciśnięcie) zaskórników. Ważne
jednak, by tego typu zadania podjął
się fachowiec z doświadczeniem.

Peelingi przeciwtrądzikowe – AHA/BHA
i retinoidy, czyli pochodne witaminy
A, pomagają przy łojotoku, trądziku zaskórnikowym, likwidują przebarwienia.
Jeśli powstały już blizny, trzeba zastosować głębokie peelingi oraz zabiegi z laserem. Oczywiście lepiej nie dopuszczać
do ich powstania i odpowiednio wcześnie podjąć leczenie dermatologiczne
– przekonuje Dorota Witkowska.

DIETA I LEKI
W trakcie walki z trądzikiem trzeba pamiętać o kilku prostych zasadach. Należy unikać dotykania twarzy, a także
pocierania czy skubania krost rękami
i zdrapywania ich paznokciami. Poza
tym trzeba często wymieniać powłoczki poduszki, prać szaliki czy czapki,
które mogą mieć kontakt z bakteriami. Nie ma jednoznacznych dowodów
na to, że dieta wpływa na skórę trądzikową, ale warto obserwować, po jakich
pokarmach jej stan pogarsza się. – Często przy uporczywym, trudnym do leczenia trądziku występuje nietolerancja pokarmowa np. na mleko czy gluten.
Produkty bogate w cukry proste też
mogą nasilać rozwój zmian zapalnych
– dodaje Dorota Witkowska.
Najlepiej już we wczesnej fazie dolegliwości udać się do dermatologa, który zleci odpowiednie leczenie. Miejscowo można zastosować maści, kremy,
żele, w składzie których znajdziemy
m.in. cynk, siarkę, nadtlenek benzoilu, kwas azelainowy. Objawy trądziku
pomogą złagodzić również preparaty
doustne (np. z witaminami z grupy B,
drożdżami, bratkiem, pokrzywą). Dzięki nim regeneracja skóry następuje
szybciej, a dodatkowo zapobiegają one
tworzeniu się nowych zmian trądzikowych. Jeśli jednak maści i leki bez recepty nie pomogą, być może konieczna
będzie antybiotykoterapia.

– średnia cena r ynkowa

KREMY I MASECZKI

Choroba może mieć
przebieg łagodny,
ale czasem przybiera
ostrzejszy charakter
i walka o powrót
do normalnej cery
może trwać
nawet kilka lat.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

kazuje on działanie bakteriostatyczne
i przeciwzapalne. Może zawierać np.
kwas glikolowy oraz witaminy PP i B.
– Skórę trądzikową można w domowych warunkach delikatnie złuszczać peelingiem, bo pomaga to odblokować ujścia
mieszków włosowych i gruczołów łojowych. W ten sposób zmniejsza się tendencja do tworzenia zaskórników i krostek.
Nie wolno jednak jej trzeć ani podrażniać peelingiem ziarnistym. Pamiętajmy,
że szczególnie gdy jest ona leczona dermatologicznie, oczyszczanie musi być delikatne i nieagresywne. Nie można też
stosować żadnych środków na bazie alkoholu – mówi Dorota Witkowska.

R E K L A M A

P O L E C A J Ą
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DZIECKO
R E K L A M A

P O L E C A J Ą

HANNA MĄDR A

SZCZEPIENIA

BEZ HISTERII

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

D

o niedawna odra prawie
w ogóle nie występowała. Zapomnieliśmy o niej
do tego stopnia, że kiedy
do szpitala trafiło dziecko
z objawami tej choroby, młodzi lekarze
potrzebowali dłuższego czasu, by w ogóle wpaść na pomysł, co to może być. Niestety, przez nierzadkie zaniechania
szczepień ochronnych liczba zachorowań na odrę zaczyna rosnąć: w samym
pierwszym kwartale 2014 roku było
ich prawie tyle co przez cały 2013 rok.
To niedobrze, ponieważ odra przechorowana w wieku innym niż wczesnodziecięcy grozi bardzo poważnymi powikłaniami – ze śmiercią włącznie. Podobnie
wygląda sytuacja z ospą: choć szczepionka mogłaby ochronić przed tą chorobą, rodzice nie szczepią swoich dzieci, a ospa zbiera coraz obfitsze żniwo.
W pierwszym kwartale 2013 roku zanotowano 55 tys. zachorowań – a dokładnie rok później było ich już 75 tysięcy.

RTĘCI NIE MA
Dlaczego nie chcemy szczepić dzieci?
Ponieważ – paradoksalnie – boimy się
o ich zdrowie. Wokół szczepień ochronnych narosło wiele mitów. Rodzice obawiają się poszczepiennych odczynów
i reakcji organizmu na rtęć, którą producenci kiedyś dodawali jako konserwant. Lęk budzi też fama, że szczepienia mogą przyczynić się do poważnych
powikłań, np. autyzmu, afazji (utrata

Choć szczepionka
mogłaby
ochronić przed
zachorowaniem
na ospę, rodzice
nie szczepią swoich
dzieci, a schorzenie
zbiera coraz
obﬁtsze żniwo.

Od kilku lat panuje moda
na nieszczepienie dzieci.
Lekarze ostrzegają:
to może być niebezpieczne.
zdolności mowy) czy niedowładu kończyn. Rtęć była dodawana do szczepionek, ale wiele lat temu. Obecnie już
się jej nie stosuje. W Polsce używane
są te same preparaty co w całej Unii Europejskiej. Odczyny poszczepienne występują zaś tylko u niewielkiego odsetka
dzieci, a często – nawet jeśli się pojawią
– nie są groźne. Na przykład gorączka
po szczepieniu to objaw podjęcia przez
organizm walki i uruchomienia reakcji
obronnej. Układ odpornościowy po prostu ćwiczy przed kontaktem z prawdziwym wirusem. Jak skutecznie, to widać
np. u dzieci, które zostały zaszczepione
przeciwko ospie wietrznej, a potem miały z nią kontakt. Okazuje się, że w takich przypadkach albo w ogóle nie zapadną na tę chorobę, albo przejdą tzw.
postać poronną: pojawi się u nich jedna czy dwie krosty, bez gorączki czy innych symptomów i powikłań.

ODRA
Zwykle atakuje niemowlęta od 6. do 12.
miesiąca życia (przed pierwszym szczepieniem) lub dzieci do 15 lat (jeśli zaniechano szczepionki przypominającej). Jest bardzo zaraźliwa! Przenosi się
drogą kropelkową, a zaraża się jeszcze
przed wystąpieniem wysypki. Przebycie
choroby zapewnia trwałą odporność.
Objawy: gorączka, światłowstręt, ból
gardła, męczący suchy kaszel, katar
oraz zaczerwienienie twarzy. Na skórze
występuje charakterystyczna wysypka, gruboplamista, zlewająca się w żywo
czerwone plamy z drobnymi grudkami
o nieregularnych kształtach. Najpierw
pojawia się za uszami, następnie na
twarzy i szyi oraz na tułowiu, rękach
i nogach. Po kilku dniach staje się brunatna i zaczyna się złuszczać.
Leczenie: wyłącznie objawowe.
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Powikłania: mogą być bardzo groźne
– zdarzają się zapalenia płuc, ucha środkowego, mięśnia sercowego oraz podostre stwardniające zapalenie mózgu.
Szczepienie: jeśli dziecko dostało cały cykl, daje trwałą odporność. W ramach bezpłatnego programu szczepień
dzieci stosuje się szczepionkę skojarzoną
przeciwko odrze, śwince i różyczce.

OSPA WIETRZNA
To najczęstsza choroba zakaźna wieku
dziecięcego. Wywołuje ją wirus, który
przenosi się drogą kropelkową. Zakaźna
jest także treść pęcherzyków ospowych.
Objawy: występują po ok. dwóch tygodniach od zarażenia. Dziecko najpierw czuje się źle, może mieć gorączkę
(nawet do 40 stopni), katar. Potem pojawia się wysypka, występuje na tułowiu
i rozprzestrzenia się na całe ciało, także
na wnętrze ust. Ma postać czerwonych

rozlanych plam, które zmieniają się
w wypełnione płynem surowiczym wypukłe krostki. I bardzo, bardzo swędzi.
Leczenie: polega na łagodzeniu objawów: obniżaniu gorączki i uśmierzaniu świądu. Lekarz może zapisać
dziecku leki przeciwhistaminowe oraz
uspokajające, żeby mogło przespać
noc. Rzadko podaje się leki przeciwwirusowe.
Powikłania: ropne zakażenie skóry,
róża, ropowica, zapalenie płuc i półpasiec, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Po szczepieniu
może wystąpić
gorączka.
To objaw
uruchomienia
reakcji obronnej
organizmu.

– średnia cena r ynkowa
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Szczepienie lub przechorowanie: daje stosunkowo trwałą odporność.

Jednak wirus pozostaje do końca życia
w organizmie w stanie utajenia i pod
wpływem np. osłabienia odporności może się uaktywnić, wywołując półpasiec. Szczepienia przeciw ospie wietrznej
nie są obowiązkowe, finansowane
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DZIECKO
Leczenie: polega na łagodzeniu

objawów.
Powikłania: dotyczą głównie kobiet

Przed wieloma
chorobami wieku
dziecięcego chronią
szczepionki.

w ciąży: zakażenie może skutkować poważnymi wadami płodu. Wirus jest
szczególnie niebezpieczny w pierwszym
trymestrze, kiedy kształtują się narządy
dziecka. Przechorowanie różyczki daje stosunkowo trwałą odporność – ryzyko ponownego zachorowania jest bardzo
niewielkie.
Szczepienie: jeśli nie ma się pewności, czy w dzieciństwie przeszło się
tę chorobę, można zrobić badanie krwi
na obecność przeciwciał. Jeśli ich nie
ma, to warto się zaszczepić, zwłaszcza
gdy planuje się ciążę.

KRZTUSIEC

są z budżetu Ministerstwa Zdrowia jedynie w określonych przypadkach.

ŚWINKA
To inaczej nagminne zapalenie przyuszne. Dotyczy głównie dzieci w wieku
wczesnoszkolnym i u nich przebiega łagodnie. Wirus przenosi się poprzez kontakt z chorym, ale od zakażenia do objawów mogą minąć nawet 2-3 tygodnie.
Objawy: bóle głowy, gorączka (nawet
do 39 stopni), ogólnie złe samopoczucie
oraz trudności z otwieraniem ust i przełykaniem. Ślinianki przyuszne są bolesne i obrzmiałe – zwykle po obu stronach. Po upływie 3-4 dni opuchlizna się
zmniejsza. Choroba mija po tygodniu,
ale nawet przez dwa kolejne tygodnie
dziecko może zarażać!
Leczenie: polega na łagodzeniu
objawów.
Powikłania: zapalenie trzustki lub
opon mózgowo – rdzeniowych. U dorosłych mężczyzn – zapalenie jąder.
Szczepienie (lub przechorowanie):
daje trwałą odporność.

RÓŻYCZKA
To choroba wirusowa wieku dziecięcego, ale zapadają na nią także dorośli. Jest bardzo niebezpieczna dla
kobiet w ciąży. Przebiega raczej łagod-

nie, choć może powodować powikłania. Można się nią zarazić, dotykając
przedmiotów, na których są wirusy.
Chory zakaża na kilka dni przed wystąpieniem jej symptomów.
Objawy: lekka gorączka, obrzęk węzłów chłonnych (zwłaszcza za uszami
i z tyłu głowy) oraz łagodna wysypka,
która pojawia się na twarzy i rozprzestrzenia przez szyję i klatkę piersiową
na resztę ciała. Zmiany skórne utrzymują się 2-3 dni, po czym bledną i nikną. Chorobie może towarzyszyć ból
oczu, mięśni i gardła. U małych dzieci
występuje zwykle tylko wysypka.

W Polsce używane
są te same preparaty
co w całej
Unii Europejskiej.
Odczyny
poszczepienne
występują zaś tylko
u niewielkiego
odsetka dzieci.

Zwany także kokluszem. Jest to ostra
choroba zakaźna, bardzo zaraźliwa, wywołana przez bakterie. Głównym objawem jest męczący, napadowy kaszel,
podczas którego dziecko odkrztusza duże ilości wydzieliny. Atakuje głównie
dzieci w wieku szkolnym, u niemowląt
zdarza się rzadko.
Objawy: występują po ok. 2 tygodniach
od zakażenia. Pojawia się ból gardła, katar, zapalenie spojówek, stan podgorączkowy. W drugiej fazie choroby występuje
suchy kaszel, który się nasila, zwłaszcza
w nocy. Jeśli choroba się dalej rozwinie,
dochodzi charakterystyczny świszczący
oddech podczas kaszlu, który jest bardzo
męczący. Zdarza się, że napady kaszlu powodują wymioty. Krztusiec może trwać
nawet do 2,5 miesięcy! Pokasływanie może się utrzymywać nawet przez kilka miesięcy po chorobie.
Leczenie: polega na podawaniu antybiotyków i łagodzeniu objawów.
Powikłania: zapalenie płuc, ucha
środkowego, oskrzeli, a także uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
U niemowląt ataki kaszlu mogą powodować bezdechy, sinicę, niedotlenienie mózgu i drgawki, a nawet zagrożenie życia. Dlatego krztusiec u niemowlęcia jest
wskazaniem do hospitalizacji. Przechorowanie go nie daje trwałej odporności.
Szczepienie: dzięki obowiązkowym
szczepieniom ryzyko zachorowania
u dzieci jest znikome. Przypadki zachorowań dotyczą głównie dorosłych, ponieważ z czasem odporność po szczepieniu
stopniowo się zmniejsza. Szczepionka przeciw krztuścowi skojarzona jest
z tą przeciw błonicy i tężcowi (DTP).
Konsultacja: dr Magdalena
Domańska-Rybner, specjalista
medycyny rodzinnej
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MOKRY
PROBLEM
URSZUL A MAKOWSK A

Dziecko skończyło 5 lat,
ale moczy się w nocy?
Nie wstydźmy się
mówić o tym problemie
i szukać pomocy. Dotyka
on co dziesiątego malca
w Polsce.

M

oczenie nocne jest zawsze dla dziecka trudne
i wstydliwe, a dla rodziców frustrujące i męczące. Specjaliści podkreślają, że najczęściej jest ono problemem
rozwojowym i z wiekiem minie, nie znaczy to jednak, że można tę sytuację bagatelizować. Dla malca to wielkie obciążenie, które może niekorzystnie wpłynąć
na jego rozwój psychiczny.
Kiedyś uważano, że moczenie nocne wynika z zaburzeń emocjonalnych
dziecka, doszukiwano się błędów wychowawczych, patologicznych sytuacji w rodzinie. Badania z ostatnich lat pokazały,
że problemy psychiczne są raczej skutkiem, a nie przyczyną tych kłopotów.

DOLEGLIWOŚĆ CZY CHOROBA
Są dwa rodzaje moczenia nocnego.Pierwotne, inaczej izolowane, niepowikłane. To najczęściej występująca postać
moczenia nocnego, która dotyczy ok.
85 proc. dzieci. Nie określa się jej mianem choroby, lecz dolegliwością, która
samoistnie ustępuje wraz z wiekiem.
Podejrzewa się je, gdy dziecko
m.in.: moczy się w nocy od urodzenia
częściej niż 3 razy w tygodniu, w ciągu dnia nie popuszcza moczu, nie odczuwa naglącego parcia na pęcherz,
nie zgłasza dolegliwości podczas siusiania i nie towarzyszą temu inne objawy
chorobowe.
Przyczyną mogą być m.in.:
6 uwarunkowania genetyczne – stwierdzono, że moczenie nocne występuje
u 77 proc. dzieci obojga rodziców mających w dzieciństwie taki problem;
6 opóźnienie dojrzewania prawidłowej
kontroli nad czynnością pęcherza – zaobserwowano, że u dzieci z tym problemem częściej występują inne objawy
opóźnienia rozwoju (mniejsza masa
ciała i niższy wzrost po urodzeniu);
6 zbyt mała pojemność pęcherza w stosunku do objętości produkowane-
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CO ROBIĆ?

6 Sprawdza się wykorzystanie alarmu
nocnego – jest to czujnik reagujący
na wilgoć, umieszczony w specjalnych
majteczkach, połączony z brzęczykiem. Budzi on dziecko, powodując odruchowe powstrzymanie mikcji.
6 Pomocne jest też pozostawienie zapalonej lampki w pokoju, aby ułatwić
dziecku dotarcie do toalety, ustawienie nocnika koło łóżka.
6 Nie ma potwierdzonych badaniami
przeciwwskazań do stosowania pieluchomajtek, tym bardziej że minimalizują one emocjonalne skutki moczenia.
6 Nie należy wybudzać i wysadzać dziecka zawsze o tej samej porze, ponieważ
często nie przynosi to spodziewanego
efektu, a może utrwalić nieprawidłowy
nawyk wstawania w nocy do toalety.
6 Bardzo pomocna jest psychoterapia
indywidualna i rodzinna.
U dzieci, u których takie postępowanie nie przyniosło spodziewanych rezultatów, pediatra można podjąć próbę
leczenia farmakologiczneg0. Należy pamiętać, że moczenie nocne pierwotne nie
jest chorobą, lecz dolegliwością ustępującą wraz z wiekiem.

Z DZIECKIEM U LEKARZA
Moczenie nocne wymaga konsultacji
z pediatrą. Po szczegółowym wywiadzie
zwykle zaleca on analizę moczu z posiewem i badanie krwi sprawdzające czynność nerek (określające m.in. poziom
kreatyniny i mocznika). Istotnych informacji dostarczy USG jamy brzusznej
z oceną zalegania moczu, cystografia
mikcyjna, cystoskopia, urografia.
W niektórych przypadkach pediatra
może skierować dziecko do innego specjalisty, np. urologa, nefrologa, neurologa,
diabetologa, alergologa lub psychologa.
Moczenie nocne wtórne zawsze wymaga leczenia przyczynowego. Inaczej jest
w przypadku moczenia nocnego pierwotnego. Dobre efekty widać, gdy dziecko:
6 nie pije napojów gazowanych oraz nie
je jarzyn i owoców po kolacji;
6 nie pije mleka w godzinach wieczornych (może nasilać moczenie), jeśli
ma skłonność do alergii;
6 nie pije zbyt dużo płynów w godzinach popołudniowych i wieczornych;
6 oddaje mocz bezpośrednio przed położeniem się spać.

CENNE WSPARCIE RODZICA
Elżbieta Kinicki, psycholog
Moczenie należy traktować jako dolegliwość, nad którą dziecko z pomocą rodziców stara się zapanować. Nigdy nie wolno wyśmiewać, ganić czy
karcić za zmoczenie łóżka. Nie należy również opowiadać o tym innym w obecności malca. Trzeba natomiast wielokrotnie powtarzać mu,
że to nie jego wina, iż się moczy. Wyjaśnić, że problem ten dotyczy też
często innych maluchów w jego wie-

– średnia cena r ynkowa

Moczenie nocne
wymaga konsultacji
z pediatrą. Zwykle
zaleca on analizę
moczu z posiewem
i badanie krwi
sprawdzające
czynność nerek.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

go przez nie moczu w nocy, niedobór
substancji zwanej wazopresyną.
Wtórne (wieloobjawowe, powikłane).
Podejrzewa się je, jeśli pojawia się ono
po okresie prawidłowego kontrolowania
oddawania moczu oraz gdy występują takie objawy jak m.in.: moczenie dzienne, częstomocz, naglące parcie na pęcherz, objaw kucania, wyciekanie moczu
z cewki kroplami, nawracające zakażenie
układu moczowego, krwinkomocz lub
krwiomocz, wielomocz, nadmierne pragnienie, zaparcia, popuszczanie stolca.
Najczęściej jest ono spowodowane stanem chorobowym, np. infekcją układu
moczowego, alergią, cukrzycą. Ale może
też pojawić się na tle emocjonalnym, np.
po jakichś przykrych przeżyciach.

R E K L A M A

P O L E C A J Ą

ku. Jeśli któryś z rodziców w dzieciństwie także się moczył, warto
o tym powiedzieć dziecku. To podniesie jego poczucie wartości i pokaże,
że ktoś – w tym przypadku osoba bliska – miał także taki problem i sobie
z nim poradził, choć nie było łatwo.
Pomocne w terapii jest prowadzenie
kalendarza obserwacji, w którym notuje się suche noce i udziela się pochwały czy daje nagrody. Dobre efekty przynosi też terapia rodzinna.
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ART YKUŁ SPONSOROWANY

Z intruzami na głowie
Są małe, a bardzo
uciążliwe. Choć prawie
niewidoczne, mocno dają
o sobie znać, wywołując
nieprzyjemne dolegliwości.
Z wszami trzeba walczyć
szybko i zdecydowanie.

W

szawica głowowa to jedna z najczęściej występujących obecnie chorób
pasożytniczych u ludzi.
Według niepełnych danych epidemiologicznych szacuje się, że w Europie może
dotyczyć nawet 10 proc. dzieci. Z uwagi na dużą łatwość przenoszenia się wszy
ludzkich głowowych (Pediculus humanus capitis) choroba może mieć charakter
ogniskowy i występować u maluchów, które wspólnie się bawią lub spędzają czas np.
w przedszkolu lub szkole. Na wszawicę mogą zapadać także dorośli, w związku z tym
chorować mogą wszyscy domownicy.
Złapać wszawicę nie jest trudno. Pasożyty rozprzestrzeniają się przez bezpośredni kontakt z włosami osoby zarażonej.
Zachorowaniu sprzyja również wspólne
używanie grzebieni, szczotek i gumek do
włosów, poduszek, ręczników, nakryć głowy, szalików i ubrań. Ten sposób przenie-

sienia wszy jest jednak ograniczony czasowo, ponieważ pasożyty przeżywają poza
ciałem żywiciela ok. 24-48 godzin, a później giną. Dłużej, bo aż kilkanaście dni,
poza głową mogą przeżyć i zachować inwazyjność jaja wszy, tzw. gnidy.
Sytuacji nie ułatwia fakt, że wszy
nabywają i dziedziczą odporności na pestycydy stosowane w środkach do zwalczania tych pasożytów. Stąd większa częstotliwość występowania wszawicy oraz
trudność z odwszawianiem. Z tego powodu ogniska choroby mogą obejmować nawet 20 proc. populacji dzieci.

UNIKANIE WSZY
W przypadku stwierdzenia wszawicy
w miejscu przebywania dzieci (w przedszkolu lub szkole) istnieje duże prawdopodobieństwo zarażenia pasożytem. Dlatego
kierujący placówką wychowawczo-oświatową powinien informować o występowaniu choroby wśród jego wychowanków.
Jeśli chcemy zapobiec wszawicy,
możemy działać profilaktycznie. Sprawdzonym sposobem uniknięcia zarażenia jest Pipi Nitolic prevent, który odstrasza pasożyty. Ta wieloskładnikowa
mieszanina aromatycznych substancji roślinnych naniesiona na skórę głowy i włosy skutecznie chroni przed infestacją pasożytami przez cały dzień.
Ponieważ w okresie ferii notowany jest
corocznie wzrost zapadalności na wszawicę, warto szczególnie w tym okresie zadbać o profilaktykę. W ten prosty

sposób można uniknąć kłopotliwej konieczności odwszawiania.

WYKRYWANIE PASOŻYTÓW
Niepokojącym objawem, który dla rodziców powinien być sygnałem do poszukiwania wszy na włosach dziecka, jest
częste drapanie skóry głowy. Swędzenie
spowodowane jest ukłuciami i kontaktem
ze śliną pasożyta. Dodatkowymi objawami ułatwiającymi rozpoznanie wszawicy
mogą być: zaczerwienienie skóry głowy
w miejscach ukłuć oraz widoczne drobne
grudki i przeczosy powstające przez zadrapania swędzących miejsc.
Skutecznym sposobem diagnostycznym jest regularne przeglądanie i przeczesywanie włosów gęstym grzebieniem
w celu odszukania poruszających się owadów lub sklejonych z włosami jaj, czyli gnid. Są one owalne, wydłużone, o białawej barwie; mają ok. 0,8 mm długości.
Należy ich poszukiwać w pobliżu nasady
włosów, w odległości 1 cm od skóry głowy.

POZBYWANIE SIĘ INTRUZÓW
Preparat Pipi Nitolic jest nowoczesnym
środkiem przeznaczonym do fizykalnego usuwania aktywnych stadiów rozwojowych gnid wszy (głowowej i odzieżowej)
oraz wszy łonowej (Pthirus pubis). Działa on dwutorowo: osusza pasożyty oraz odcina dostęp powietrza, czyli powoduje duszenie wszy. Może być stosowany u dzieci
oraz – jeśli to konieczne – bez żadnego odstępu, gdyż nie zawiera pestycydów szko-

PIPI®NITOLIC® ZESTAW 50 ML
Przeznaczony do kompleksowego
kompleksowego
2. Nitolic®
Nitolic®nit
nitremover
remover20
20ml
ml- –emulsja
emulsja
leczenia wszawicy
wszawicy wywołanej
wywołanejprzez
przez wesz rozpuszczająca cementowe spoiwo, ułatwia
głowową.
wesz
głowową.
usuwanie martwych gnid z włosów.
włosów
3. Nitolic® Wash
wash 20 ml – dodatek
dodatekdo
prania
do prania
przeznaczony
przeznaczony
do usuwania
do usuwania
wszywszy
● Jednorazowa aplikacja –- bez konieczności
głowowej
głowowej oraz
orazgnid
gnid,a atakże
także
wszy
wszy
wykonywania powtórnego
powtórnego zabiegu
zabiegu
odzieżowej
odzieżowejzztkanin.
tkanin
● Likwiduje aktywne stadia rozwojowe
4. Grzebień Nitolic®
wszy
5. Czepek Nitolic®
Nitolic®
● Likwiduje jaja wszy (gnidy)
6. Lista kontaktów
● Umożliwia usuwanie z włosów martwych
pasożytów oraz gnid po przeprowadzonej 7. Książeczka „„Problem
Problem zz głowy”
głowy”
kuracji
* Pojemność
Pojemność50
50ml
mlww
zależności
zależności
od długości
● Umożliwia eliminację wszy i gnid
włosów
od
długości
wystarcza
włosów
na:wystarcza
z otoczenia osoby zarażonej
na jednorazowe zastosowanie
Jednorazowe zastosowanie w przypadku
w przypadku długich włosów lub
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
długich włosów lub dwukrotne
dwukrotne zastosowanie w przypadku
zastosowanie w przypadku średniej
1. Pipi®Nitolic® 50ml –- spray
średniej długości włosów.
długości włosów.
ZALETY PREPARATU:
PREPARATU.

32zł

90
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dliwych dla ludzi. Co ważne, wykazano
100-proc. skuteczność preparatu Pipi Nitolic wobec larw i osobników dorosłych wszy
(w ciągu 0,5 godz.) oraz wobec jaj pasożyta
(czas przeżywalności gnid – 1 godz.).
Preparat Pipi Nitolic jest dostępny w aptekach bez recepty w zróżnicowanych pojemnościach, w zależności
od potrzeb nabywców. Niektóre zestawy,
oprócz zasadniczego płynu przeznaczonego do zwalczania wszy, zawierają jeszcze
substancję Nit remover, która umożliwia
usuwanie martwych pasożytów po kuracji, oraz substancję Pipi Nitolic wash
przeznaczoną do prania tkanin używanych przez zarażone osoby. Ponadto
w opakowaniu znajduje się gęsty grzebień
służący do wykrywania wszy oraz czepek
stosowany podczas kuracji.

13zł

90

PIPI®NITOLIC®
30 ML

PIPI®NITOLIC®
PREVENT 50 ML

Spray do stosowania
w celu leczenia wszawicy
wywołanej przez wesz głowową

Wyrób chroniący przed zarażeniem
wszawicą oraz przed jej
rozprzestrzenianiem się.

ZALETY PREPARATU:

ZALETY PREPARATU:

● Jednorazowa aplikacja – bez
konieczności wykonywania
powtórnego zabiegu

● Formuła oparta na naturalnych składnikach
● Delikatny dla skóry głowy i włosów

● Likwiduje aktywne stadia
rozwojowe wszy

● Do codziennego stosowania
ZASTOSOWANIE:

● Likwiduje jaja wszy (gnidy)

W celu zwiększenia ochrony przed
wszawicą wyrób należy stosować
codziennie na skórę głowy i na włosy,
a także do zabezpieczenia ubrań jako jeden
z elementów działań proﬁlaktycznych
(zapobiegawczych).

* Pojemność 30 ml w zależności od długości włosów wystarcza na jednorazowe zastosowanie w przypadku średniej długości
włosów lub dwukrotne zastosowanie w przypadku krótkich włosów.

* Pojemność 50 ml – wystarcza do 60 zabiegów.

13zł

90
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DWIE

STRONY

NIEŚMIAŁOŚCI
OL A RZ Ą ŻE WSK A

Uczucie zawstydzenia,
skrępowania i lęku przed
kontaktem z innymi
towarzyszy dużej części
ludzi. Jak żyć, aby
te emocje nie zakłócały
narmalnego życia?

J

oanna ma 25 lat i jest sekretarką w zatrudniającej ponad
sto osób firmie poligraficznej.
Koordynuje kalendarz prezesa i umawia jego spotkania. Jej
praca wymaga częstego kontaktu z nowymi osobami, sporej otwartości i elastyczności. Nikt by nie zgadł, że największym problemem Joanny jest nieśmiałość.
Dziewczyna jest wciąż zestresowana
i spięta. Obawia się, że kiepsko wypadnie
w swojej roli i będzie źle oceniona przez
innych. Codziennie walczy ze sobą, gdy
ma zadzwonić do nieznajomej osoby, bronić swojego zdania albo błyskawicznie
wyjaśnić decyzję, którą podjęła. Czy nieśmiałość utrudnia jej życie? Te zawodowe
– na pewno. Ale w osobistym nieśmiałość
jest jej zaletą. Mąż Joanny uważa, że jest
oznaką wrażliwości, empatii i łagodnego
usposobienia, które go nieustająco urzeka.
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Dr Bernardo Carducci z Instytutu Badań
nad Nieśmiałością (działającego przy amerykańskim Indiana University Southeast)
trafnie opisał, że na nieśmiałość składają się trzy elementy: przesadne skupianie
się na sobie, wyolbrzymiona negatywna
ocena i nadmierna koncentracja na rzeczach, które zrobiło się źle w otoczeniu innych ludzi. Pewnie każdy z tych, którzy
mierzą się z uczuciem zawstydzenia, doskonale się w tym opisie rozpoznał i mógłby wymienić wiele sytuacji, w których doświadczył skrępowania. Z badań znanego
psychologa społecznego prof. Philipa Zimbardo wynika, że dla osób nieśmiałych
najtrudniejsze jest przebywanie w nowych grupach, bycie w centrum uwagi
dużej liczby osób (np. przemawianie, wygłaszanie referatu, zabranie głosu w publicznej debacie), radzenie sobie w sytuacjach, które wymagają asertywności
(osobom nieśmiałym również jej brakuje)
oraz poproszenie innych o pomoc. – Warto się w takiej sytuacji przyznać do problemu, np. mówiąc: „To dla mnie trudna sytuacja, bo jestem nieco nieśmiały”.
Takie otwarte postawienie sprawy zazwyczaj pozwala zjednać sobie sympatię
otoczenia, a to pomaga łatwiej poradzić
sobie z dyskomfortem i napięciem – doradza dr Karolina Kossakowska, psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dobra wiadomość dla nieśmiałych, którzy mają już
dość trudności spowodowanych przez tę
cechę, jest taka, że zawstydzenia i skrępowania można się oduczyć. Warto znaleźć
czas na zajęcia grupowe z psychologiem,
na których spotykają się osoby mające
właśnie taki problem. Dzięki temu, że cała grupa boryka się z podobnymi trudnościami, panuje tam bezpieczna atmosfera i łatwiej się otworzyć, by opowiedzieć
o swoim życiu z nieśmiałością. Nim jednak zdecydujemy się na takie warsztaty,

Nie tylko przykład Joanny pokazuje,
że nieśmiałość ma swoje dobre strony.
Uważa tak niemal 15 proc. osób przebadanych przez prof. Zimbardo. Według nich
takie usposobienie ma swoje zalety i dostrzegają jego plusy. Zresztą, gdy bliżej się
przyjrzeć tym argumentom, trudno z nimi dyskutować. Bycie nieśmiałym może powodować, że inni postrzegają nas
jako dyskretnych, poważnych, godnych
zaufania, skromnych, powściągliwych,
z klasą i nienachlanych. Potwierdza
to Piotr, który z zawodu jest księgowym.
Nowi klienci jego firmy są zawsze urzeczeni dobrym wychowaniem i powściągliwością, jakie Piotr prezentuje w kontaktach z nimi. – Pewnie nawet do głowy
im nie przyjdzie, że to mój sposób na zamaskowanie nieśmiałości, która zawsze
mnie ogarnia z nową siłą, gdy rozmawiam z nieznanymi osobami – wyjaśnia
Piotr. A dr Karolina Kossakowska dodaje: – W towarzystwie osoby nieśmiałej
można czuć się bezpiecznie – nie zaatakuje nas, nie będzie się wywyższać, nie
zrani żadnym niestosownym komentarzem. Dobrze jest więc spojrzeć na swoją nieśmiałość jak na zasoby, jakie wnosimy do kontaktów z innymi ludźmi, a nie
traktować jej jedynie jak kuli u nogi.

JAK RADZIĆ SOBIE
Z ZAWSTYDZENIEM?
● Zaakceptujmy fakt, że każdemu
(nie tylko osobie nieśmiałej)
zdarzają się sytuacje, w których
czujemy się mniej pewnie i możemy
być zakłopotani.
● Postarajmy się nie pozwalać

– średnia cena r ynkowa

LĘKI NA CO DZIEŃ

TO JAŚNIEJSZE OBLICZE

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Bycie nieśmiałym
może powodować,
że inni postrzegają
nas jako dyskretnych,
poważnych, godnych
zaufania, skromnych,
powściągliwych,
i nienachalnych.

poświęćmy nieco czasu na uczciwą odpowiedź na pytanie, czy nieśmiałość naprawdę przeszkadza nam w życiu. Jeśli
tak – szukajmy wsparcia i pomocy psychologa. Jeśli nie – przyjmijmy, że nieśmiałość jest częścią tego, jacy jesteśmy, i postarajmy się to zaakceptować.

R E K L A M A

P O L E C A J Ą

sobie na długie, negatywne
rozmyślania na temat swoich
słabości i wad – to nigdy nie
prowadzi do niczego dobrego.

● Zapytajmy o sposoby radzenia
sobie z nieśmiałością bliskie osoby,
o których wiemy, że też borykają się
z taką trudnością.
● Zainteresujmy się metodami
relaksacji, które pozwalają
uspokoić oddech czy szybkie tętno.
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W Barcelonie nie da się uciec od Gaudiego. Niektóre
ddzielnice wciąż odkrywane są na nowo, a dzieła
aarchitekta Boga znajdziemy także tam, gdzie
ssię ich zupełnie nie spodziewamy.

N

ie ma drugiej budowli
w Barcelonie, która wzbudzałaby tyle emocji. I to
od ponad stu lat. Budowa
Sagrada Família, czyli kościoła Świętej Rodziny, rozpoczęła się
pod koniec XIX wieku. Miał to być wyraz
wzmocnienia wiary katolickiej w coraz bardziej liberalnym mieście. W budowę zaangażował się nawet ówczesny papież Pius IX,
dając swoje specjalne błogosławieństwo.
Pierwszy architekt został zmieniony stosunkowo szybko i wtedy poproszono o pomoc Antonia Gaudiego, którego pomysł był
imponujący. Zainspirowany stylem neogotyckim, ale bez prostych linii i gigantyczny
do tego stopnia, że w czasie życia architekta
zbudowano tylko kryptę i jedną wieżę. To,
co widzimy teraz, z południowo-zachodnią
fasadą na czele dobudowano w różnych etapach dwudziestego wieku. Kolejki do wejścia do tej świątyni są uzasadnione, gdyż

obiekt zarówno z zewnątrz, jak i w środku wywiera niezwykłe wrażenie. Gaudi został uznany przez Kościół za błogosławionego. Co ciekawe, proces kanonizacyjny
może trwać krócej niż budowa samej świątyni. Tym bardziej że w czasie wojny domowej rewolucjoniści zniszczyli wszelkie modele i projekty, a dalsza budowa odbywa się
na podstawie fotografii i szkiców.

JABŁKO NIEZGODY
W Barcelonie jest więcej budynków Gaudiego. Już ukończonych, więc widać w całości
geniusz architekta. Jednym z najbardziej
niesamowitych jest Casa Batlló przy Passeig
de Gràcia. Nie ma tu chyba ani jednej prostej linii, falujące okna i balkony wydają się
zupełnie nierealne. Dach symbolizuje walkę św. Jerzego ze smokiem. Ten kwartał
modernistycznej dzielnicy nazywany jest
Jabłkiem Niezgody (hiszp. Manzana de la
Discordia). To hiszpańska gra słów, bo man-
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przez Gaudiego parku Güell.
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fotografowaną atrakcją w Bar

zana oznacza zarówno jabłko, jak i kwartał. Przy całej modzie i zamianie wszelkich hiszpańskich nazw na katalońskie,
jedynie Manzana de la Discordia pozostała
nietknięta. W katalońskim nie ma tej gry
słów. Popularnie nazywany kwartał jest
niczym mityczna opowieść o jabłku rzuconym przez boginię Eris. W starożytnej
Grecji Parys miał przyznać tytuł najpiękniejszej bogini, wybierając pomiędzy Herą, Afrodytą i Ateną. Dziś każdy z nas może
poczuć się greckim bogiem, próbując znaleźć najładniejszą... kamienicę. Obok dzieła
Gaudiego stoi dom Lleó Morera (zaprojektowany przez Domenecha i Montanera) oraz
Casa Amatller (zaprojektowany przez Puiga i Cadafalcha). Współcześni Parysowie,
miłośnicy modernizmu i secesji, będą mieli
doprawdy twardy orzech – czy raczej jabłko
– do zgryzienia.

CASA MILÀ
Tego dylematu nie będziemy mieli kilkadziesiąt numerów dalej. Przy Passeig de
Gràcia 92 stoi inny budynek architekta Boga. Casa Milà, zwany także La Pedrera, ze
względu na kamienną nierówną (oczywiście!) fasadę. Szczyt miała wieńczyć figura
Matki Boskiej. Jednak inwestycja była budowana na początku XX wieku. Właściciel
obawiał się ataków rewolucjonistów i zrezygnował z elementów religijnych. Być może
dzięki temu budynek nie został zniszczony

niczym modele Sagrada Família. Dom i jedno z mieszkań, a także dach można zwiedzić osobiście. W letnie weekendy dom jest
otwarty nawet wieczorem, a podświetlone detale dodają uroku. Miłośnicy Gaudiego w poszukiwaniu innych budowli pewnie ruszą poza Barcelonę. Ale nawet jeśli
komuś zaczął się on nudzić, to nie może pominąć parku Güell.

NAJDŁUŻSZA ŁAWKA ŚWIATA
Specjalnie zaprojektowany park, z dala od
ścisłego centrum, to idealne miejsce na zrelaksowanie się i odcięcie od zgiełku wielkiego miasta. Choć dzieło nie w pełni ukończone (znowu!), to nie mamy tu wrażenia
tymczasowości. Być może dlatego, że możemy odpocząć na najdłuższej – jak chcą Katalończycy – ławce świata. Na pewno jest
jedną z najsłynniejszych i najbardziej oryginalnych, wije się wokół głównego tarasu
niczym wąż morski. To kolejny dowód, że
architekt nie przepadał za prostymi liniami. Ale taki styl lubił. I co ważniejsze, korzystał z niego. Przez dłuższy czas mieszkał
bowiem w jednym z budynków, w którym
teraz mieści się jego muzeum. A przy schodach ogrodowych znajdziemy znajomą mozaikę salamandry. Ten motyw powtarza się
na każdym stoisku z pamiątkami katalońskimi. Wizyta w parku Güell uświadamia
jeszcze jedną charakterystyczną rzecz: Barcelona jest bardzo górzysta.

w w w.t a n i e l e k i m a g a z y n . p l 41

TL_L_15(15)_40-42_Barcelona.indd 41

15-01-21 12:33

PODRÓŻE

KATEDRA
uważana jest
Sagrada Família
za najważniejsze osiągnięcie
Gaudiego. Świątynia
budowana jest od 1882 r.
Prace nieustannie trwają...

MIASTO U STÓP
Ó
Jeśli poruszamy się piechotą, to każda z gór
może dać się we znaki w upalnym mieście.
Na szczęście na szczyt Tibidabo można dojechać bezpośrednim autobusem z centrum, ale o wiele przyjemniej jest skorzystać z ostatniego – niebieskiego – tramwaju
i kolejki terenowej. Na samym szczycie bieleje widoczny z daleka kościół Świętego
Serca. Tłumy ludzi przyjeżdżają tu jednak
nie tylko ze względów religijnych. Tu znajduje się najstarszy barceloński park atrakcji. Pisał o nim Zafón w swoim bestsellerowym „Cieniu wiatru”, odwiedzały go także
filmowe Vicky i Cristina z filmu Woody’ego
Allena. Choć w pobliskich kurortach wczasowych nie brak nowoczesnych parków
rozrywki, to wielu jest chętnych na przejażdżkę diabelskim młynem czy niemal
stuletnim aeroplanem. W świecie rozryw-

ki to obiekty muzealne. Ale na najwyższą
górę w okolicy warto przyjechać w przejrzysty dzień ze względu na widoki. Od razu zrozumiemy jej nazwę. Pochodzi z łacińskiego tekstu o kuszeniu Chrystysa (tibi
omnia dabo – daję ci wszystko). Nie musimy zaprzedawać duszy diabłu. I tak u stóp
mamy całe miasto!
Z Tibidabo widać też najlepiej, że Barcelona leży nad morzem. Początkowo trudno w to uwierzyć. Przez długi czas miasto
odwracało się od wybrzeża. Okolice portu
nie cieszyły się dobrą sławą. Dopiero letnie
igrzyska, które odbyły się tu w 1992 roku,
pozwoliły na zmianę nastawienia zarówno mieszkańców, jak i turystów. Od tego czasu architekci i ekonomiści mawiają
o tzw. efekcie barcelońskim. Dawniej zaniedbane i niebezpieczne uliczki Barcelony zyskały nowy blask. Plaża o tej samej
nazwie wraz z plażą San Sebastian jest teraz jednym z najbardziej popularnych
miejsc wypoczynku leniwego i aktywnego. Blisko portu rozbijają się największe fale i tu ćwiczą miejscowi surferzy. Ale nawet spacerowicze mają tu pole do popisu.
Niewiele dużych miast na świecie może
pochwalić się czterema kilometrami piaszczystych plaż. Nic dziwnego, że na drodze
do wielkiej błyszczącej w słońcu ryby spotkamy wiele osób. Ryba z miedzi, stojąca
u stóp portu olimpijskiego, to rzeźba wykonana przez Franka Gehry’ego. Powoli staje się jednym z symboli miasta, na równi
z niedokończoną świątynią Gaudiego i stadionem Camp Nou.

OD GAUDIEGO DO MESSIEGO
Na stadion Camp Nou można wejść tak jak
do muzeum. Zwłaszcza że nie brak tu polskich akcentów. Tu podczas igrzysk został
rozegrany finałowy mecz pomiędzy Polską
a Hiszpanią. O czym przypomina stosowna – choć nie pozbawiona błędów – plakietka na ścianie. Przy odrobinie szczęścia
można kupić niedrogi bilet na mecz. Oczywiście pod warunkiem, że akurat Barca nie gra z Realem Ma
Madryt,
kiedy
kosztuMadr
dryt
yt, ki
kied
edyy ko
kosz
sztu
tu-

je on fortunę. „Święta wojna” to podteksty
nie tylko piłkarskie, ale także historyczne
i narodowe. I tak jak dawniej doceniano
architektów, tak teraz czci się zdobywców
bramek. Szczególnie jeśli zostały strzelone „królewskim”. Po zwycięstwie Placa Catalunya pęka w szwach, a wino i piwo leją
się strumieniami.

WODNE HARCE
Równie tłoczno, ale bez takiego szaleństwa robi się wieczorem przy Placa d’Espana. Latem codziennie, a w innych porach roku w piątki i soboty na drodze do
Pałacu Narodowego Montjuic powstaje gigantyczny korek. Góra jest popularna także za dnia, kiedy z ogrodów Mirador można obejrzeć panoramę miasta i katalońskie
wybrzeże. Jednak gdy zapada zmierzch,
wszyscy zmierzają do Magicznej Fontanny,
która co pół godziny daje wspaniały spektakl światła, dźwięku i oczywiście wody.
Trudno się oprzeć hipnotyzującym ruchom
strumieni, którym towarzyszy z głośników podkład muzyczny. W czasach kiedy każdy koncert muzyczny jest oprawiony fantastycznymi pokazami laserowymi,
staromodne fontanny nadal potrafią zainteresować publiczność.
A gdy się skończą tańce fontann, cały tłum rozpływa się, szukając swojej ulubionej knajpki. Większość turystów, ale
i sami barcelończycy niejako bezwiednie
lądują wtedy na Rambla. Nazwa pochodzi z języka arabskiego (raml – potok), jako że sezonowo płynął tam potok. Wtedy było to jeszcze za murami miasta. Teraz
okresowo płynącą wodę zastąpiła całoroczna rzeka ludzi, a Rambla jest centralnym
miejscem miasta, pełnym knajpek, restauracji, kiosków z kwiatami. Tu też znajdziemy największy w Europie pokaz mimów
i ludzi-pomników. Inwencja jest doprawdy zaskakująca. Nie brakuje klownów,
„Messich”, czarownic, kominiarzy... Po architektonicznym szlaku nie zdziwiła mnie
jedynie „salamandra” – przebranie inspirowane
rowa
ro
wane
ne rrzeźbą
zeźbą Gaudiego.
Gauddieego
g.

KOMINYminające

Dziwaczne i przypo
dym kominy ozdabiają
dach Casa Milà, który jest
udostępniony do zwiedzania.
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PRZEPISY KULINARNE
Paella
SKŁADNIKI:
500 g ryżu do risotto, 500 g małży
mrożonych (mogą być bez skorupek),
300 g krewetek, 300 g kalmarów (krążki),
1 cebula, 1 szklanka zielonego groszku,
1 duża czerwona papryka, 700 ml
wywaru warzywnego, ½ szklanki białego
wytrawnego wina, 2 pomidory,
3 ząbki czosnku, oliwa, sól, szczypta
szafranu, 1 cytryna

PRZYGOTOWANIE:
Na patelni szybko obsmażyć krewetki i zdjąć.
Podsmażyć cebulę i wyciśnięty czosnek,
a następnie dodać pokrojone drobno
pomidory, paprykę i groszek. Po kilku
minutach dodać ryż i szafran. Podsmażyć.
Wlać wywar warzywny i wino. Gotować, aż
ryż delikatnie zmięknie. Zamieszać i dodać
wszystkie owoce morza. Patelnię przykryć
folią aluminiową (ewentualnie przykrywką)
i gotować na małym ogniu przez 10 minut.
Po tym czasie wyłączyć gaz i pozostawić pod
przykryciem jeszcze kilka minut. Podawać
na ciepło z cząstkami cytryny do skropienia.

HISZPAŃSKA FIESTA
Rytmiczna muzyka, zabawa i wyśmienite potrawy z południowym temperamentem...
Oto smaczne pomysły na niezapomnianą zabawę karnawałową.
Tapas: wykwintna
kanapeczka
SKŁADNIKI NA 10 SZT.:
1 bagietka, papryka marynowana,
5 cienkich plastrów boczku
wędzonego, wykałaczki

PRZYGOTOWANIE:
Pieczywo pokroić na kromki i grillować
w piekarniku, aż z każdej strony
zrobią się lekko chrupiące. Duże
plastry chudego boczku przekroić
na pół (małe mogą być w całości)
i zrumienić na patelni. Na każdą kromkę
położyć kawałek papryki i zawinięty
w rulon plaster boczku. Zabezpieczyć
wykałaczką, ułożyć na blasze i piec
w 170 st.C przez ok. 10 minut, aż boczek
będzie lekko chrupiący.

✃

Kanapeczki można robić w ten sam
sposób także z innymi dodatkami.
Na przykład z papryką i jajkiem
sadzonym, kiełbasą chorizo, szynką
dojrzewającą, żółtym serem, anchois,
a nawet z plastrami kaszanki.
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✃

PRZEPISY KULINARNE

Sangria
SKŁADNIKI:
1 butelka czerwonego
wytrawnego wina,
100 ml wysokoprocentowego
alkoholu (np. brandy, likieru
z pomarańczy – Cointreau,
rumu), 2 brzoskwinie,
2 pomarańcze, 1 jabłko,
1 cytryna, 1 limonka, 4 łyżki
cukru, szczypta cynamonu,
4 goździki, 300 ml wody
gazowanej, dużo kostek lodu

PRZYGOTOWANIE:
Do dzbanka wlać sok z jednej
pomarańczy i cytryny.
Dodać pozostałe owoce
pokrojone na cząstki. Cukier
rozpuścić w ¼ szklanki
ciepłej wody i wlać do
dzbanka. Dolać wino, dodać
cynamon, goździki i wstawić
do lodówki na 3 godziny.
Przed podaniem dolać
mocniejszy alkohol, wodę
gazowaną i schłodzić
kostkami lodu.

Budyniowa słodycz
SKŁADNIKI NA 6 PORCJI:
600 ml tłustego mleka, 3 całe jajka
i 2 żółtka, 1 laska wanilii (lub pół łyżeczki
esencji waniliowej), 12 łyżek cukru

PRZYGOTOWANIE:
KARMEL: W niewielkim rondlu
o grubym dnie umieścić 6 łyżek cukru
i podgrzewać na małym ogniu, aż cukier
się skarmelizuje (nie mieszać łyżką,
aby nie powstały twarde kryształki).
Karmel przelać do 6 małych foremek
i rozprowadzić po dnie. Trzeba to zrobić
szybko, aby nie zastygł. Resztki
karmelu przyklejonego do rondelka
usuwa się przez napełnienie go wodą
i zagotowanie.
BUDYŃ: Zagotowować mleko razem
z ziarenkami z laski wanilii lub z kilkoma
kropelkami ekstraktu. Odstawić
rondelek do ostygnięcia. W misce ubić
cukier z jajkami, a następnie dalej
miksując, powoli dolewać ostudzone
mleko. Gdy powstanie jednolita masa,
przelać ją do foremek. Na blachę
do pieczenia wlać gorącą wodę i ustawić
foremki (woda powinna sięgać do połowy
ich wysokości). Piec przez 45 minut
w 170 st. C. Po wyjęciu z piekarnika
ostudzić i wyłożyć deser na talerzyk.
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POLECA
DARIUSZ KORTKO, JUDYTA WATOŁA

RELIGA
Jakim człowiekiem był najsłynniejszy polski kardiochirurg? Chciał zostać dziennikarzem albo ﬁlozofem, ale rodzice namówili go do studiowania medycyny.
Nie myślał o chirurgii jako specjalizacji,
bo uważał ją za „strasznie nudne rzemiosło”. Kończąc studia, miał na swoim koncie
130 samodzielnych operacji. Miał charyzmę i dar zjednywania sobie ludzi, był ambitny, nie bał się realizować własnych marzeń. Palił jak smok, klął jak szewc, upijał
się po śmierci pacjenta, jadł byle co, praktycznie mieszkał w szpitalu. Nie znosił
kłamstwa, zwalania winy na innych, cwaniactwa. Chorzy uważali go za świętego,
bliscy współpracownicy uwielbiali z nim
pracować, a rodziny pacjentów nie bały się
podejść do niego na korytarzu i zapytać
o zdrowie najbliższych.
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A
EBEN ALEXANDER

Każdy rozdział tej niezwykłej książki konfrontuje ze sobą naukę i wiarę, by przedstawić kolejne dowody na istnienie nieba
i życia po śmierci. Historie ludzi, którzy doświadczyli śmierci klinicznej (przysłane
do autora po przeczytaniu jego książki „Dowód”), przeplatają się z poglądami myślicieli i uczonych, m.in.: Sokratesa, Platona,
Arystotelesa i Newtona, świadomych istnienia prawdziwego świata, „nieziemskiej
krainy utkanej z miłości”.

DOWÓD
DOW

29zł

90

17zł

94

Opowi
Opowieść
o podróży poza gra
granicę życia i śmierci.
Przez lata Eben Aleksander, znakomity
zn
neurochirurg i szanowany wychirur
kładowca Uniwersytetu
kładow
Harwarda, ufał jedynie fakHarwa
tom i sceptycznie
s
podchodził do zagadnień wiary. Przez
tydzień leżał w klinicznej śpiączce, bo jego mózg zaatakowała bakteria. Lekarze dawali mu minimalne szanse
na wyl
wyleczenie. Kiedy tonął w mroku, stało się coś, czego
żaden naukowiec nie mógł się spodziewać: zobaczył niebo i spotkał Boga.
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PAUL
PAU
UL AUSTER
JULITA BATOR

SUNSET
SU
UNSET PARK

ZMIEŃ CHEMIĘ NA JEDZENIE

Pow
Powieść
o mieście, które nigdy nie śpi, i tajem
jemnicach ludzi, którzy szukają swojego
mie
miejsca, miłości i szczęścia. Miles Heller
zmaga się z poczuciem winy za prawdozma
pod
podobne spowodowanie śmierci przyrod
rodniego brata. Wraca do Nowego Jorku,
by n
nawiązać zerwane przed siedmiu laty kontakty
k
z rodziną. Jego domem staje
się squat niedaleko brooklyńskiego Sunset
Park. Tu poznaje niepokornego Binga, dręPar
czo
czoną erotycznymi wizjami Ellen i niespełniona pisarkę Alice.
nio

O tym, że jedzenie może leczyć, autorka przekonała się
na własnej skórze. Ponieważ jej dzieci mają alergię na
„polepszacze” i konserwanty, musiała radykalnie zmienić styl odżywiania. Po czterech latach życia bez „chemii” nie tylko dzieli się wieloma radami (np. jak unikać
szkodliwej żywności i przemycać wartościowe produkty
w potrawach), ale także 81 przepisami, któ90
re przywracają polskiej kuchni jej dawną,
zł
74
utraconą przed laty świetność.
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KUPUJ POWYŻSZE KSIĄŻKI W ATRAKCYJNEJ CENIE!
Wejdź na kumiko.pl, zarejestruj się i dodaj książki do koszyka. Podczas ﬁnalizacji
zamówienia w odpowiednim polu wpisz kod rabatowy: APTEKAIP, a na prezentowane
pozycje otrzymasz aż 40 proc. rabatu od ceny okładkowej.
Oferta ważna od 1.02 do 31.03.2015 r.
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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!

• deszczowa w tropikach • powierzchniowy ubytek naskórka lub błony Ğluzowej, np. Īołądka • polowy szpital
dla wojska • mieszkanka tego samego kraju lub rodzaj makaronu • główna czĊĞü statku • lekarska w domu
pacjenta • … von Bismarck, kanclerz Rzeszy • obraz wprowadzony do komputera • przywracanie zdrowia,
leczenie • … ĞwiĊtojaĔski, czyli Ğwietlik • duĪa skrzynia z desek • puszysta bazia na wierzbie • dowódca kutra
rybackiego • materiał do tymczasowego wypełniania ubytków w zĊbach • kobieta nosi ją przewieszoną przez
ramiĊ • cenny kamieĔ wprawiony w pierĞcionek • duĪy arktyczny ssak morski z rzĊdu waleni • dar od
honorowego dawcy • przeszukanie bagaĪu przez celników • czĊĞü nogi z łĊkotką • … Europejska - związek
paĔstw • strefa roĞlinna na dalekiej północy • autor eposu lub powieĞci • główny miĊsieĔ oddechowy
oddzielający jamĊ brzuszną od piersiowej • koĞü chroniąca staw kolanowy • … krzywonosa, ptak z wybrzeĪy
zimnych mórz • manekin wyobraĪający postaü ludzką • naczyĔko ze szkła z porcją leku • hala fabryki
włókienniczej, z krosnami • czas rozkoszy dla smakoszy • odwiedzana po wizycie u lekarza • wiezie w
ostatnią drogĊ • arkusz poprawek drukarskich • … bezpieczeĔstwa - z wiązanymi rĊkawami • domek
szlachcica • draĪetka, tabletka • układ kostny człowieka • genetyczny odmieniec • nauka na wyĪszej uczelni
• jest nim Kuwejt, Abu Zabi
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