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✔  Kiedy puchną nogi...
✔  Choroby brudnych rąk
✔  Alergia na pyłki
✔ Afty, pleśniawki i spółka
✔  Epilepsja u dzieci
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S P I S  T R E Ś C I

„Wszystko kwitnie wkoło, i ja, i ty!” 
– brzmią słowa piosenki zespołu 
Skaldowie, którzy z zachwytem śpiewali 
o pierwszych oznakach wiosny. O tej 
porze roku napisano wiele utworów. 
I trudno się temu dziwić. Wiosenne 
słońce i zieleń dodają mnóstwo 
pozytywnej siły, którą warto dobrze 
spożytkować. 

Na rozruszanie się po zimie polecam 
spacery, które pozwalają spalić więcej 
kalorii niż bieganie czy morderczy 
trening na siłowni. Nie zniechęcajmy 
się, jeśli długie maszerowanie 
doprowadzi do obrzęku nóg – mamy 
na to sprawdzone sposoby! Wędrówki  
to także dobry moment na oczyszczenie  
umysłu. Zastanówmy się, czy mamy 
wokół siebie „wampiry”, czyli osoby, 
które przytłaczają swoimi problemami 
i pozbawiają nas dobrej energii. 
Gdy spacerowanie wejdzie nam  
w krew, a okoliczny park lub las staną 
się „za małe”, polecam wyprawę  
szlakiem małopolskich skarbów. 

 Redaktor Naczelna
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Ugotuje, pozmywa 
i posprząta. Z córką odrobi 
matematykę, z synem 
zbuduje rakietę z tektury. 
W pracy rozwiąże każdy 
problem i weźmie dodatkowe 
zlecenie. Czy musi działać 
jak wieloczynnościowy robot? PERFEKCYJNA

je w ubezpieczeniach, więc w domu da-
ję z siebie więcej. Mamy trójkę dzieci, 
z jednej pensji nie opłacimy rachunków. 
Ale tak, jestem zmęczona i marzę o urlo-
pie. To chyba normalne – dodaje.

ŻYCIE BEZ LUKRU
Z badań wynika, że choć coraz po-
wszechniej aprobujemy model związku, 
w którym kobieta i mężczyzna w podob-
nym stopniu angażują się w sprawy ro-
dzinne i zawodowe, to nadal tylko panie 
zajmują się prasowaniem (82 proc. wg 
badania CBOS „O roli kobiet w rodzinie 
z 2013 r.), praniem (81 proc.), gotowa-
niem (67 proc.), zmywaniem (58 proc.), 
codziennym sprzątaniem (58 proc.) i ge-
neralnymi porządkami (54 proc.). Do te-
go na ich barkach spoczywa – przynaj-
mniej częściowo – robienie zakupów, 
załatwianie spraw urzędowych i wyrzu-
canie śmieci. Tylko wykonywanie nie-
wielkich napraw albo umawianie się 
z fachowcami, którzy je przeprowadzą, 
to domena mężczyzn. Kobiety także 
częściej opiekują się dziećmi, odrabia-
ją z nimi lekcje i zajmują się domowymi 
zwierzakami. Jeśli przy tym wszystkim 
pracują zawodowo, muszą być dosko-
nale zorganizowane, by podołać obo-
wiązkom. Trudno się dziwić, że bywają 
zmęczone, zestresowane i sfrustrowa-
ne wiecznym brakiem czasu. Mają po-
czucie, że zaniedbują rodzinę, a w pracy 
nie mogą w pełni wykorzystać swoje-
go potencjału, bo w niewystarczającym 
stopniu stawiają na własny rozwój. Czy 
z tej sytuacji jest jakieś wyjście? Psy-
chologowie podpowiadają: trzeba za-
cząć od zaakceptowania faktu, że cho-
dzących ideałów nie ma, nawet jeśli 
media próbują nas przekonać, że jest 
inaczej. Zamiast stawiać sobie za wzór 
celebrytki, warto przejrzeć blogi zwy-
kłych kobiet, które próbują godzić pra-
cę z wychowywaniem dzieci i pokazują 
rzeczywistość bez zbędnego lukru. 

JA GOTUJĘ, TY ZMYWASZ 
Kobiety, które jak Weronika są w związ-
kach, powinny potrenować skuteczne 
negocjowanie z partnerem warunków 
współpracy. Zamiast narzekać na zmę-
czenie, lepiej używać racjonalnych ar-
gumentów, mówić otwarcie o swoich 
potrzebach, oczekiwaniach, propono-
wać konkretne rozwiązania, np. „Ja zaj-
mę się praniem, ty pozmywasz”. I nie 
krytykować partnera, nawet jeśli pod-
czas pierwszej próby od razu stłucze ta-
lerz. Warto też włączać dzieci w zadania 
domowe – gdy każdy członek rodziny 

ma swoje obowiązki, można poczuć, 
że gra się w jednej drużynie. 

To, że pracująca mama szuka wspar-
cia u najbliższych, jest całkiem naturalne. 
Z prośbą o pomoc można się zwrócić do ro-
dziców, teściów, rodzeństwa, koleżanek, 
sąsiadek, znajomych mam. 

– Pomaga mi przyjaciółka, która 
nie ma jeszcze swoich dzieci. Zabiera 
małą na spacery i na plac zabaw. Dzięki 
temu mogę złapać oddech, posprzątać, 
zrobić większe zakupy. W awaryjnych 
sytuacjach ratuje mnie zwykle sąsiadka 
– to starsza pani, bardzo sympatyczna. 
Nie chce za to pieniędzy, więc kupuję jej 
kawę, herbatę, drobne upominki – mó-
wi 26-letnia Kinga, mama 2-letniej Leny. 
– Jest jeszcze Iwona, której córka chodzi 
do tego samego żłobka. Czasem odbiera 
obie dziewczynki, kiedy muszę coś zała-
twić po pracy. Mogę też liczyć na Lidkę, 
którą poznałam na placu zabaw. Wypła-
kuję się jej w rękaw, bo tak jak ja jest sa-
motną mamą – dodaje Kinga. Przyznaje, 
że bez takiego wsparcia nie dałaby sobie 
rady. Do pracy nigdy się nie spóźnia, 
rzadko bierze wolne. Nie chce naduży-

To, że pracująca 
mama szuka wsparcia 
u najbliższych, jest 
całkiem naturalne. 

wać cierpliwości koleżanek, które zgodzi-
ły się, by przez kilka miesięcy przycho-
dziła tylko na pierwszą zmianę. – One 
też mają dzieci, ale wiedzą, że ojciec Len-
ki zostawił mnie i wyjechał do Anglii, 
zanim się urodziła. A moi rodzice miesz-
kają na wsi, sto kilometrów od Łodzi, 
i uważają, że jestem wyrodną matką, 
bo oddałam ich wnusię do żłobka – doda-
je Kinga, która już od roku pracuje na po-
czcie. W tej sytuacji musi być mistrzy-
nią planowania i oszczędzania. – Tylko 
na fryzjera ciągle nie mam ani czasu, 
ani pieniędzy – dodaje. 

SZTUKA ODPUSZCZANIA
Nie można mieć wszystkiego – kwitu-
je 38-letnia Edyta, mama 5-letniej Hani 
i 3-letniej Uli. Jej mąż jest przedstawicie-
lem handlowym, często wyjeżdża i nocu-
je poza domem. Edyta pracuje w lokalnym 
oddziale banku, córki chodzą do przed-
szkola. Przestała się zadręczać myślą, 
że koleżanki robią błyskotliwe kariery 
w Warszawie, a ona tkwi w miejscu. W jej 
domu nie zawsze panuje porządek, nie go-
tuje codziennie dwudaniowych obiadów, 
rzadko prasuje. Dzięki temu ma więcej 
czasu dla dziewczynek. Taka umiejętność 
koncentrowania się na tym, co najważ-
niejsze, i odpuszczania sobie mniej istot-
nych spraw to dla pracujących mam klucz 
do sukcesu. Warto więc na chwilę się za-
trzymać i zastanowić, jakie są nasze prio-
rytety i cele, na czym nam najbardziej za-
leży, a co robimy tylko z przyzwyczajenia 
albo dlatego, że tak wypada. 

KOBIETA
We wtorki, środy 

i piątki budzik 
dzwoni o piątej. 
Weronika wsta-
je od razu, bo wie, 

że inaczej nie zdąży. Bierze szybki prysz-
nic, suszy włosy, wypija kawę. Maki-
jaż zajmuje jej siedem minut. Robi i pa-
kuje kanapki dla siebie, 14-letniej Julki 
i 7-letniego Staśka. Najpierw budzi męża, 
a pół godziny później córkę i syna. Ostat-

ni wstaje najmłodszy domownik, 4-letni 
Antek. – Klucz do sukcesu to dobra orga-
nizacja. Każdy ma u nas swoje obowiąz-
ki i możemy na sobie nawzajem polegać. 
Julka odprowadza do szkoły Stasia, mąż 
podrzuca Antka do przedszkola. Ja w dro-
dze z biura robię zakupy i odbieram 
chłopców – tłumaczy 33-letnia Weroni-
ka, specjalistka ds. kadr i płac z Płocka. 
W firmie wynegocjowała, że w ponie-
działki i czwartki będzie pracować zdal-

nie, więc w te dni chodzi z synami na ba-
sen i przygotowuje obiady na resztę 
tygodnia. Jak to możliwe, że daje sobie 
ze wszystkim radę? – Nie ja, a my. Wszy-
scy razem. Przez te lata nauczyliśmy się 
dzielić zadaniami i zawierać kompromi-
sy. Na początku bardzo wspierali nas te-
ściowie, teraz to oni coraz częściej pro-
szą nas o pomoc – mówi Weronika. Czy 
nie czuje się przeciążona obowiązkami? 
– Zarabiam mniej niż mąż, który pracu-

ANNA BŁ ASZKIE WICZ

 ZDANIEM EKSPERTA

Kobietom, które pracu-
ją zawodowo, wychowują 
dzieci i zajmują się domem, 
towarzyszy zwykle poczu-
cie winy. Są często prze-
konane, że powinny same 
dawać sobie ze wszyst-
kim radę, bez problemu 
godzić wiele ról, a do tego 
być zadbane i uśmiechnię-
te. Nie dają sobie przyzwo-
lenia na chwile słabości 
i prawa do odpoczynku, 
a potrzeby innych stawia-
ją ponad swoimi. Presję 
wywiera na nie także oto-
czenie. Próbują być per-
fekcjonistkami, nie potra-
fią odpuścić. Tymczasem 

warto sobie uświadomić, 
że nie ma osób najlepszych 
we wszystkim. Nie istnie-
ją idealne mamy, które pną 
się po szczeblach kariery, 
zarabiają dużo, pięknie wy-
glądają, a popołudniami 
opiekują się dziećmi, piorą, 
sprzątają, gotują. Jeśli się 
z tym pogodzimy, będzie 
nam łatwiej przełamać się 
i prosić o wsparcie. Kiedy 
urodziłam drugie dziecko 
i mówiłam bliskim o nad-
miarze obowiązków, czę-
sto słyszałam: „Wiedzia-
łaś, na co się decydujesz, 
dasz sobie radę!”. To trud-
ne, by po czymś takim dalej 

prosić o pomoc, ale warto 
być wytrwałym. Jeśli jest 
ciężko, mówmy o tym part-
nerowi, mamie, siostrze. 
Bardzo ważne jest też zna-
lezienie nieformalnej gru-
py wsparcia, czyli kobiet, 
które – jak my – są pracu-
jącymi mamami. Przecież 
jest nas mnóstwo!
I jeszcze jedna istot-
na sprawa – chociaż by-
wa to trudne, trzeba wy-
gospodarować czas dla 
siebie. Wyjść z domu, pójść 
na spacer, do kina, po-
być ze sobą sam na sam. 
Nie raz na rok, ale częściej 
i bardziej regularnie. 

Katarzyna Bogusz-Przybylska, coach rozwoju osobistego 
i psycholog. Współzałożycielka SensArte – Centrum 
Rozwoju przez Sztukę. Autorka bloga Babskie Tabu.  
Ma 2,5-letniego syna i roczną córkę.
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Działaczka humanitarna, 
a z wykształcenia 
astronom i były pracownik 
Państwowej Akademii 
Nauk. Z ideą pomocy 
osobom w trudnej sytuacji 
zetknęła się w czasie pobytu 
we Francji. Tam została 
wolontariuszką fundacji 
EquiLibre, a następnie 
stworzyła jej oddział 
w Polsce. W 1994 roku 
założyła Polską Akcję 
Humanitarną.

SERDUSZKA
 rozmawiała:  AGNIESZK A ŚWIĘCICK A 

Po przeczytaniu Pani książki „Świat 
oczami Janki” pomyślałam, że w naszym 
kraju nie jest tak źle, chociaż wielu 
Polaków tego nie docenia.
O tak. Bardzo dobrym przykładem jest te-
raz Ukraina. Jeszcze przed wojną wie-
le osób mówiło mi, że jeżeli ktoś narzeka 
na to, że w Polsce jest źle, powinien poje-
chać na Ukrainę, Białoruś czy do głębokiej 
Rosji i zobaczyć, jak tam jest. Myślę, że jeże-
li ludzie nie wiedzą, w pewnym sensie ma-
ją do tego prawo. Pojawia się bowiem pyta-
nie: gdzie takie informacje mają znaleźć? 
Nawet teraz, gdy mamy wojnę na Ukrainie, 
dużo mówi się o działaniach wojsk oraz po-
litykach i ich bezradności, ale mało o cier-
pieniach ludności cywilnej. Bardzo źle 
wpływało to na zbiórkę pieniędzy na pomoc 
Ukrainie. Dopiero kiedy „Gazeta Wyborcza” 
zrobiła reportaże, które pokazywały los lu-
dzi, na konto PAH (Polska Akcja Humani-
tarna – red.) zaczęły napływać pieniądze. 
My, Polacy, jesteśmy gotowi pomagać, tyl-
ko często nie wiemy, komu, kiedy i gdzie. 
Na przykład tragedię na Filipinach często 
pokazywano w mediach, eksponując dra-
mat ludzi, więc zebraliśmy w dwa miesiące 
1 800 000 zł. Natomiast na Ukrainę od po-
czątku wojny – tylko jakieś 800-900 tysię-
cy. Wiedza jest czymś niezwykle istotnym, 
dlatego dla nas bardzo ważny jest program 
najmniej chyba znany – Edukacja Humani-

tarna. Program ten trafia do szkół nie tylko 
po to, by uczyć pomagać, ale też pokazywać 
zależności pomiędzy bogatą Północą a bied-
nym Południem, w jaki sposób my, pozy-
tywnie bądź negatywnie, wpływamy na ży-
cie ludzi w tamtych krajach. Mam poczucie, 
że bardzo wiele już zmieniliśmy w men-
talności Polaków. Ich świadomość rośnie, 
ale w zaangażowaniu, zwłaszcza stałym, 
wciąż jesteśmy daleko w tyle.  

Często jednak słychać głosy, że pomoc 
idzie do Sudanu czy na Filipiny, a prze-
cież przydałaby się w Polsce, gdzie też 
są potrzebujący.
Co mogę powiedzieć? Tylko jedno: tak jak 
dają, tak my działamy. Na Pajacyka i fi-
nansowanie posiłków w szkołach dostaje-

Dużo mówi się 
o działaniach wojsk 
na Ukrainie oraz 
politykach i ich 
bezradności, ale 
mało o cierpieniach 
ludności cywilnej.

Od ponad 20 lat pomaga ludziom na całym świecie. 
Wykorzystuje też każdą okazję, by edukować 
humanitarnie Polaków. – Nie możemy myśleć tylko 
o tym, żeby nam było dobrze – mówi.
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Pajacyk to program, 
w ramach którego Polska 
Akcja Humanitarna, 
od 1998 roku pomaga 
głodnym dzieciom.
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my coraz mniej. Jeżeli ludzie dają na Sudan, 
nie możemy tych pieniędzy wydać na obiad 
dla dziecka w Polsce, bo wola ofiarodawcy 
jest dla nas bardzo ważna. Jeżeli ktoś 
ma pretensje, że robimy za mało, musi mieć 
pretensje do siebie albo do tych, którzy 
nie dają. PAH to organizacja, która realizu-
je wolę Polaków pomagania w tych krajach, 
gdzie wydarzają się wojny i tragedie. Oczy-
wiście w jakiś sposób to inicjujemy, apelując 
do sumień, ale gdyby ludzie uważali, że po-
moc na Filipinach nie jest warta przekaza-
nia złotówki, nie zebralibyśmy tych pienię-
dzy. Jeżeli ktoś porównuje sytuację Polski 
do Somalii, Sudanu Płd., Ukrainy albo Syrii, 
to znaczy, że ma zamknięte oczy i nie wi-
dzi, co dzieje się wokół. Mam świadomość, 
że w naszym kraju są ludzie, którzy potrze-
bują pomocy, ale są tu też tysiące organiza-
cji zajmujących się pomocą społeczną. Dla 
porównania, w Sudanie Płd. nie ma ani jed-
nej takiej organizacji, stąd pomoc między-
narodowa, której celem jest m.in. doprowa-
dzenie w tym kraju do tego, że mieszkańcy 
będą mogli sobie pomóc sami. Polacy już 

to potrafią, a jednak cały czas dostajemy 
pieniądze z Unii Europejskiej. Korzystamy 
z pomocy, ale o tym zapominamy. Zdanie 
„Zamiast pomagać w Sudanie, lepiej to robić 
w Polsce” wypowiadają ci, którzy sami nic 
nie robią, wszędzie widzą zło, tylko narze-
kają i najchętniej pokazywaliby palcem, 
co należy zrobić. Niektórzy myślą, że mam 
jakiś majątek, z którego finansujemy działa-
nia PAH, a ja nie mam nic. Wszystko, co zro-
biliśmy, zrobiliśmy za pieniądze, które do-
staliśmy od ludzi.

Pomaganie tylko pozornie jest proste.
Tak naprawdę trudno jest pomagać, bo po-
maganie wymaga wiedzy i doświadczenia, 
zwłaszcza gdy robimy to na dużą skalę. Cza-
sem słyszę: „O, pani Janino, pani to ma ta-
kie dobre serduszko”. Ja nie mam dobre-
go serduszka. Zależy mi na organizowaniu 
profesjonalnej pomocy i wymagam, żeby 
każda pomoc taka była. Nawet pomoc sta-
ruszce musi być profesjonalna, bo gdy de-
cydujesz się robić jej zakupy czy przynieść 
węgiel, bierzesz za nią odpowiedzialność. 
Trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, 

Chyba jednak dają, bo na ulicach nie bra-
kuje ludzi, którzy żebrzą.
Jak ktoś daje, to jego problem. Ja bym 
nie dała, bo nie wiem, do czego moje dwa 
złote będą służyć.

Pomagać innym zaczęła Pani  
od wolontariatu.
W stanie wojennym organizowałam przyj-
mowanie konwojów z pomocą dla Pola-
ków. W tym czasie pracowałam jako astro-
nom, ale bywałam też wolontariuszką. 
Potem ze względu na stan zdrowia wyje-
chałam na operację kręgosłupa do Lyonu. 
Kilka lat później, w 1992 r. pomagałam 
w przygotowaniu francuskiego konwoju 
do Sarajewa, który okazał się momentem 
przełomowym w moim życiu. Czułam, 
że powinnam jechać do Sarajewa, ale póź-
niej chciałam wrócić do swojej astrono-
mii. Gdy już na miejscu okazało się, że tej 
pomocy trzeba jeszcze więcej, wysłaliśmy 
drugi, trzeci, czwarty i dziesiąty konwój. 
Po dwóch latach zdecydowaliśmy się zało-
żyć Polską Akcję Humanitarną, bo do tej 
pory działaliśmy jako polski oddział 
EquiLibre, i pracujemy do dzisiaj. 

Jeżdżąc z konwojami, znajdowała Pani 
czas na oglądanie nieba?
Pewno, że tak. Na przykład w Czeczenii, 
gdy na froncie panowała cisza, albo 
w Sudanie, gdzie w ogóle nie ma elek-
tryczności. Niebo gwiaździste jest zawsze 
fascynujące, nie tylko dla astronoma. 
Patrząc w niebo, odczuwasz fascynację 
wszechświatem, w którym żyjemy i który 
współtworzymy.

Podczas tych konwojów wielokrotnie 
spoglądała Pani w oczy śmierci. Udało się 
Pani pokonać strach?
Nie udało. Zawsze się bałam. Strach w takich 
sytuacjach jest bardzo ważnym elementem 
bezpieczeństwa. Wyostrza zmysły, więc czło-
wiek staje się wrażliwszy na to, co się dzie-
je. Natomiast strach nie może paraliżować, 
bo jest to niebezpieczne. Wśród osób, któ-
re jeżdżą na wojnę, mówi się, że ten, kto 

Mam świadomość, 
że w naszym kraju 
są ludzie, którzy 
potrzebują pomocy.

się nie boi, jest głupi, nie ma wyobraźni. 
Tu wszystko może się stać. 

PAH pomagała w wielu miejscach...
Jak dotąd w 44 krajach.  

…a ta pomoc bardzo często trafia 
do dzieci. Bo są przyszłością? 
Nie, bo są ofiarami. To właśnie dzieci i ko-
biety są najczęściej najbardziej doświad-
czonymi przez wojnę ofiarami, dlatego 
pomoc jest dla nich największa. A czy 
są przyszłością? Pewno tak, chociaż nie-
dożywioną i niedouczoną. PAH zawsze po-
maga najsłabszej części społeczeństwa. 
Niestety, to właśnie dzieci są tą częścią. 

Dzieci są też głównymi bohaterami kil-
ku rozdziałów Pani książki. Także tego 
poświęconego Afganistanowi.
Bardzo ciepło wspominam ten kraj i mam 
poczucie, że w Afganistanie w pewnym sen-
sie zawiedliśmy. Myślę o tym, że musieli-
śmy się stamtąd wycofać, o czym w dużym 
stopniu zadecydował fakt obecności w tym 
kraju wojsk okupacyjnych i tego, w jaki spo-
sób „pracowały”. Nie tracę jednak nadziei, 
że uda nam się wrócić do Afganistanu, tyl-
ko nie wiem, skąd wziąć na to środki. Tam 
na pewno jest jeszcze mnóstwo do zrobienia, 
chociaż dużo już zrobiliśmy. Mam też świa-
domość, że to, co tam zrobiliśmy, w dużym 
stopniu zostało zmarnowane. Nie wiem, 
czy dziewczęta, którym daliśmy jakąś przy-
szłość, mogą się nadal uczyć. Chciałabym kie-
dyś móc sobie na to pytanie odpowiedzieć. 

Co jest najważniejsze dla Janiny 
Ochojskiej?
By coraz więcej nas wiedziało, jak możemy 
pomagać. Stworzyliśmy skierowany do ma-
łego biznesu Klub PAH SOS Biznes, z pro-
pozycją wspierania pomocy ofiarom wojen 
i katastrof naturalnych, co może się zda-
rzyć również w Polsce. Można zadeklarować 
niewielką kwotę, która pomnożona przez 
liczbę przedsiębiorstw pozwala nam zbie-
rać fundusze i w momencie gdy wydarzy się 
jakaś katastrofa lub wybuchnie nowy kon-
flikt, mamy pieniądze, by od razu pomóc, 
a nie musimy czekać miesiąc, aż je zbierze-
my. Bardzo by mi było miło, gdyby apteki 
stworzyły grupę wspierającą w przekona-
niu, że dokładają się do czegoś, co przyczy-
nia się do rozwiązywania problemów świa-
towych. Ludzie sobie myślą, że chodzi tylko 
o to, by im było dobrze, a przecież musi-
my zdać sobie sprawę z tego, że któregoś 
dnia ten świat, który jest gdzieś tam, mo-
że przyjść do nas, bo my tu mamy wszystko, 
a oni tam nie mają nic. Dajmy im więc wo-
dę, pomóżmy im zacząć się rozwijać.   

że pomoc w pewnym sensie to sztuka odma-
wiania. Człowiek, który się w nią angażuje, 
ma świadomość tego, że nie zrobi wszystkie-
go. Musi dokonać wyboru. Jeśli podejmujesz 
się pomagać staruszce, możesz pomóc tyl-
ko jednej, a nie stu, bo na to pozwoli ci czas. 
Pozostałe 99 staruszek musi szukać pomo-
cy u innych. Podobnie działamy w Suda-
nie Płd., gdzie wiercimy studnie. Mieszkań-
cy tego kraju mają wiele problemów, ale my 
się tymi problemami nie zajmujemy, cho-
ciaż naprawdę ciężko jest odmówić pomo-
cy komuś, kto o nią prosi. Zawsze mówię 
moim współpracownikom: „Przyjdzie je-
den, potem dziesiąty, później setny i nagle 
okaże się, że nie możemy wykonywać swo-
jej pracy, wywiązać się z podjętych zobo-
wiązań, bo zajmujemy się czymś innym”. 
Właśnie to odmawianie jest najtrudniejsze, 
bo często kierujemy się emocjami, czego, po-
magając, nie wolno robić. Mnie też poru-
sza widok czyjegoś nieszczęścia, ale zastana-
wiając się nad pomocą, odsuwam od siebie 
emocje, ponieważ moim zadaniem jest roz-
wiązanie jakiegoś problemu, a emocje czę-
sto w tym przeszkadzają. Współodczuwanie 
jest bardzo ważnym elementem pomagania, 
ale nie może nam przesłonić rozsądku.

Przez te lata działalności humanitarnej 
udało się Pani nabyć umiejętność odsu-
wania emocji?
Czy mi się udało, czy nie, to nie jest takie 
ważne, bo nie ja pracuję w terenie. Pracu-
ją tu ludzie z PAH-u i to ich emocje są waż-
ne. Nauczyłam się je odsuwać, ale człowiek 
nigdy całkowicie się z emocji nie obedrze. 
Ważne jest umieć nimi kierować, by stały 
się czymś pożytecznym, a nie tym, co prze-
szkadza dobrze nieść pomoc. Co z tego, 
że będę szlochać nad losem jakiegoś dziec-
ka, zamiast zastanowić się, co zrobić. Mo-
żemy uratować bardzo wiele ludzkich ist-
nień, dotrzeć do nich z pomocą w postaci 
żywności, wody, środków czystości, ale aby 
to zrobić, musimy mieć środki. Ktoś nam 
w tym pomoże albo nie. Naszym zadaniem 
jest stworzenie takich form wspierania ak-
cji, żeby ludzie chcieli je wspierać. Dzisiaj 
nikt na wyciągniętą rękę nie da pieniędzy. 
Ewentualnie dwa złote...

Trzeba sobie zdawać 
sprawę z tego, 
że pomoc w pewnym 
sensie to sztuka 
odmawiania.

Niektórzy myślą, 
że mam jakiś 
majątek, z którego 
finansujemy 
działania PAH,  
a ja nie mam nic.
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Od 1998 do 2014 roku 
w ramach Akcji Pajacyk
62 495 dzieci w polskich 

szkołach skorzystało
z 8 268 076 posiłków.
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tętna maksymalnego. Problem w tym, 
jak określić tętno maksymalne. Wy-
obraźmy sobie, że gdzieś się spieszy-
my, jesteśmy już spóźnieni. Dostosujmy 
do tego swoje tempo. To będzie ten po-
ziom wysiłku, który gwarantuje pozby-
cie się sadełka.

ZAMIAST CZTERECH KÓŁ – NOGI
Aby schudnąć i poprawić sylwetkę, po-
trzebna jest regularność. Intensyw-
ny spacer w weekend może nie wystar-
czyć. Jednak jeśli zaczniesz maszerować 
kilka razy w tygodniu, na pewno osią-
gniesz cel. Przykład? Amisze, którzy 
nie używają samochodów, wykonują 
sześć razy więcej kroków dziennie niż 
reszta dorosłych Amerykanów. A współ-
czynnik otyłości w tej wspólnocie jest 
o 87 proc. niższy niż w reszcie popula-
cji USA. Zastanówmy się, w jakich sy-
tuacjach możemy zrezygnować z sa-
mochodu, autobusu czy innego środka 
komunikacji na rzecz własnych nóg. 
Może wyjście piętnaście minut wcze-
śniej do pracy wystarczy, aby dodać so-
bie dwie marszruty dziennie? Jeśli ma-
my psa, codziennie starajmy się pójść 
z nim na dłuższy spacer. Dobrym po-
mysłem jest też wyjście po drobne za-
kupy – będzie to marsz z obciążeniem 
(więcej spalonych kalorii). Koniecznie 
weźmy ze sobą plecak, aby ciężar rów-
no się rozłożył. 

Jeśli brak towarzystwa hamuje 
naszą motywację, możemy poszukać 
go na portalach społecznościowych. 
Są takie grupy, na których w zależno-
ści od preferencji i miejsca zamieszka-
nia możemy znaleźć chętnego lub chęt-
nych do wspólnych spacerów. 

Jeśli maszerowanie przypad-
nie nam do gustu, warto pokusić się 
o zakup krokomierza. To urządzenie 

Spacerowanie 
na świeżym 
powietrzu dotlenia 
organizm, pobudza 
krążenie krwi, 
aktywuje pracę 
mięśni, uelastycznia 
stawy, pobudza układ 
odpornościowy. 

w formie zegarka lub do przypięcia 
na pasku, które mierzy liczbę wykona-
nych dziennie kroków. Naukowcy uwa-
żają, że 10 tysięcy kroków każdego dnia 
(około 8 kilometrów) świadczy o ak-
tywnym stylu życia. Urządzenie jest 
szczególnie popularne wśród osób tre-
nujących nordic walking. A właśnie, 
spacerować z kijkami czy bez? Marsz 
z ich użyciem uaktywnia 90 proc. 
mięśni całego ciała. Dla porównania 
– pływanie – tylko 65 proc., a jogging 
– 60 proc. A więc, kijki górą! 

Podstawowym warunkiem jest 
jednak opanowanie prawidłowej tech-
niki. Nie jest to trudne, filmy instruk-
tażowe znajdziemy m.in. w Internecie. 
Niestety, większość osób, które space-
rują po ulicach, bardziej się na nich 
podpiera, niż aktywnie wykorzystu-
je. Jeśli nie mamy na nie ochoty lub za-
pomnimy ich zabrać z domu, możemy 
po prostu podczas marszu poruszać in-
tensywnie ramionami. 

BUT WAŻNY CIUT
Dla wytrawnego spacerowicza waż-
ny jest też strój. Najlepiej lekki, prze-
wiewny i na cebulkę, żeby łatwo 
można było zrzucić jedną warstwę. 
I najważniejszy atrybut trapera – buty. 
Wbrew pozorom ich wybór ma ogrom-
ne znaczenie. Na początku każde obu-
wie, które założymy na spacer, może 
wydawać się dobre – dopóki nie dopro-
wadzi do otarć i bólu stóp. Jeśli chcemy 
uniknąć tych „atrakcji”, zainwestuj-
my w buty trekkingowe. Warto kupić 
te z „oddychającą” membraną, aby no-
ga się nie pociła, i wodoodporne, je-
śli deszcz nie zniechęca nas do wyjścia 
w plener. Z wyprofilowaną podeszwą 
i bieżnikiem, który zapobiega ślizga-
niu się stopy – jeśli mamy ochotę udać 
się w trudniejszy teren. Dwie pary bu-
tów na dwa okresy w roku powinny 
wystarczyć. Przed wyborem warto za-
pytać o poradę sprzedawcę w dobrym 
sklepie sportowym. 

R U C H  T O  Z D R O W I E

ELIZ A KOŹMIŃSK A-SIKOR A
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Pora na

Jest okazją  
do emocjonalnego 
wyciszenia, zanurzenia się 
w siebie, podumania nad 
rzeczami, na które zwykle 
brakuje nam czasu. 

Soczyście zielone drze-
wa i trawniki, śpiew pta-
ków, słońce, które po dłu-
gich zimowych miesiącach 
przyjemnie ogrzewa ciało 

i napełnia optymizmem. To idealna po-
ra roku dla wielbicieli spacerowania. 
Ale przecież korzyści z tej formy ak-
tywności jest o wiele więcej. 

MÓZG NA SIŁOWNI
Obcowanie z przyrodą poprawia na-
strój. Buduje pozytywne nastawienie 
do świata, a w połączeniu z aktywno-
ścią fizyczną redukuje poziom lęku. 
Zmęczeni codziennymi obowiązkami 
i stresem, tracimy dystans do rzeczywi-
stości. Spacer jest więc okazją do emo-
cjonalnego wyciszenia, zanurzenia się 
w siebie, podumania nad rzeczami, 
na które zwykle brakuje nam czasu. 
Piesze wędrówki sprzyjają kreatyw-
ności. Steve Jobs, współtwórca marki 
Apple, znany był z krążenia po pokoju 
w trakcie spotkań. Ten mądry człowiek 
korzystał z dobroczynnego wpływu 
chodzenia na myślenie. Ruchy naprze-
mienne rąk i nóg są jak fitness dla mó-
zgu. Łączą i aktywują różne obszary 
obu półkul, generując twórcze działa-
nie. Jeśli masz problemy osobiste lub 
zawodowe i szukasz ich rozwiązania, 
spacer może ci w tym pomóc. 

SPA-LARNIA TŁUSZCZU
Spacerowanie to przede wszystkim 
zdrowy wysiłek dla organizmu. Masze-
rowanie na świeżym powietrzu dotle-
nia, pobudza krążenie krwi, aktywuje 
pracę mięśni, uelastycznia stawy, po-
budza układ odpornościowy. Podnosi 
więc kondycję i rzeźbi sylwetkę, a jed-
nocześnie pomaga spalić kalorie. Je-
śli zależy nam na pozbyciu się zbęd-
nych kilogramów, zadbajmy o to, aby 
chodzenie było energicznym marszem. 
Tylko odpowiednio podniesione tętno 
generuje intensywniejszą pracę mięśni 
i spalanie tkanki tłuszczowej. Opty-
malny poziom to 65-85 proc. naszego 

Wolny, godzinny spacer pomoże 
nam spalić 172 kcal, a szybki 
nawet 600 kcal! Dla porównania 
– godzina aerobiku to 300 spalonych 
kcal, a godzinny bieg to ok. 540. 
Jak widać, nie musimy stawiać 
na wyczerpujący trening, bo szybki 
marsz bije go na głowę.

ODCHUDZAJĄCE 
MASZEROWANIE
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●  3 garści kiełków rzeżuchy
●  3 ząbki czosnku
●  3 łyżki orzeszków 

piniowych
●  2 łyżki tartego parmezanu
●  3–4 łyżki oliwy z oliwek 

extra virgin
●  łyżeczka soku z cytryny
●  sól do smaku

Na suchej patelni podprażyć 
orzeszki piniowe, uważając, 
aby się nie przypaliły. Rzeżu-
chę, ostudzone orzeszki, czo-
snek i parmezan miksować 
za pomocą blendera, dolewa-
jąc oliwę. Dodać sok z cytry-
ny, doprawić do smaku. 

URSZUL A MAKOWSK A
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Niepozorne i małe a są bombą witamin 
i mikroelementów. Poprawiają odporność, doskonale 
wpływają na stan skóry i włosów, opóźniają procesy 
starzenia. To smaczny dodatek do kanapek i sałatek.

Kiełki gotowe do spoży-
cia dostępne są w wielu 
warzywniakach. Warto 
też uprawiać je w domu. 
Tylko świeże odznacza-

ją się wysoką zawartością dobroczyn-
nych dla nas składników. W zależności 
od tego, jakich nasion użyjemy, może-
my uzyskać różny smak. Te z lucerny, 
pszenicy czy soczewicy będą delikatne 
i słodkawe, natomiast z rzodkiewki, rze-
żuchy i brokułu – pikantne i wyraziste. 

PORCJA WITAMIN
W małych roślinach wyrastających z na-
sionka znajduje się wiele wartościowych 
składników, m.in. białka, mikroelemen-
ty i witaminy, które mają za zadanie 
wzmocnić nowo rozwijające się rośliny. 

Zależnie od gatunków roślin wyka-
zują różne właściwości:
●  brokuł – zawiera likwidujące wolne 

rodniki sulforafany stosowane w pro-
filaktyce nowotworów,

●  rzodkiewka – jest bogata w siarkę, 
która korzystnie wpływa na włosy, 
skórę i paznokcie, 

●  rzeżucha – ma dużo witamin A, C 
i z grupy B oraz składników mineral-
nych (siarka, potas, magnez, żelazo), 
które obniżają poziom cukru we krwi, 

●  soczewica – zawiera kwas foliowy 
niezbędny do prawidłowego rozwoju 
mózgu i układu nerwowego dziecka, 
ważny też w diecie kobiet w ciąży,

●  słonecznik – jest źródłem m.in. wap-
nia i fosforu, które odgrywają istotną 
rolę w utrzymaniu dobrego stanu ko-
ści i zębów, zawiera rzadko występu-
jącą w roślinach witaminę D,

●  soja – ma wiele witamin (m.in. A, B, 
C i K), wpływa na obniżenie ciśnienia 
krwi i działa przeciwzakrzepowo,

●  fasola mung – zawiera dużo białka, 
może zmniejszać poziomu cholesterolu,

ZDROWIE

●  pszenica – działa korzystnie na pracę 
serca i opóźnia starzenie się organizmu.

DOMOWYM SPOSOBEM
Do wysiania wykorzystujmy wyłącznie 
nasiona, które są do tego celu przygotowa-
ne. Kupimy je m.in. w sklepach ogrodni-
czych lub ze zdrową żywnością. Na opako-
waniu powinna być wyraźna informacja, 
że przeznaczono je do kiełków. Niektó-
re z tych do wysiewu w ogrodzie są za-
prawiane środkami chemicznymi w celu 
ochrony nasion i roślin przed chorobami 
i tych nie wolno uprawiać na kiełki! 
W słoiku. Wsypujemy nasiona do słoika 
(nie więcej niż 1/4 jego objętości) i zalewa-
my letnią przegotowaną wodą. Moczymy 
je od 6 do 24 godzin. Następnie odcedza-
my i płuczemy na sicie pod bieżącą wodą. 
Kiedy nasiona są odmoczone, na otwór 
słoja zakładamy kawałek gazy i przymoco-
wujemy ją gumką, tak aby po odwróceniu 
zawartość nie wypadła. Zalewamy je wo-
dą. Słoik ustawiamy odwrócony do góry 
dnem tak, aby nadmiar wody mógł odcie-
kać do podstawki). Kiełki płuczemy 2 razy 
dziennie. Drobniejsze nasiona (np. rzeżu-
chę) wysiejmy na ligninie na talerzu.
W kiełkownicy. Specjalny piętrowy po-
jemnik kupimy m.in. przez Internet lub 
w sklepie ogrodniczym. Zestaw składa się 
z 2–3 nakładających się na siebie tacek, 
zbiornika na wodę i pokrywy. Ustawia-
my go według dołączonej instrukcji. Za-
nim wsypiemy nasiona do kiełkownicy, 
należy je dokładnie wypłukać, a następ-
nie moczyć od 6 do 24 godzin w przegoto-
wanej letniej wodzie. Gdy napęcznieją, 
odsączamy i rozsypujemy na tackach. Pa-

Kiełki  
uprawiamy z dala 
od bezpośredniej 
operacji słońca. 
Osuszone można 
przechowywać 
w lodówce przez 
kilka dni.

Kiełkujące

 ZDANIEM
 EKSPERTA

Kto powinien uwzględnić w swojej 
diecie kiełki?
Przede wszystkim nastolatki, które 
nagminnie się odchudzają, dzieci, oso-
by, które przeszły grypę, przeziębie-
nie, pracujące wiele godzin, w stre-
sie, bo im nieustannie brakuje witamin 
i składników mineralnych. Również 
przewlekle chorzy, np. na cukrzycę, 
czy osoby z powiększoną wątrobą, któ-
rym zaleca się jedzenie gotowanych 
warzyw, a wiadomo, że takie mają 
mniej witamin. Kiełki polecane są rów-
nież kobietom w ciąży i karmiącym, po-
nieważ zawierają dużo kwasu foliowe-
go, żelaza i antyoksydantów. Tu uwaga, 
najlepiej uprawiać je samemu, bo wte-
dy będą najświeższe. Ile jeść kiełków? 
Najlepiej filiżankę dziennie. Im więcej, 
tym lepiej.

dr inż.  
Agnieszka 
Leciejewska, 
dietetyk

miętajmy, że każdego dnia należy je dwu- 
albo trzykrotnie opłukać przegotowaną 
wodą i dokładnie odsączyć nasiona. 

Kiełki uprawiamy w miejscu osło-
niętym przed bezpośrednim działaniem 
słońca. Osuszone można przechowywać 
w lodówce przez kilka dni. 

PESTO Z KIEŁKÓW RZEŻUCHY



P O L E C A J Ą P O L E C A J Ą

Nabrzmiałe i obolałe...
To problem, którego 
doświadczamy w różnym 
stopniu i wieku. Co może 
być jego przyczyną? 

MAŁGORZ ATA ŻEBROWSK A

30+ 
Opuchlizna nóg często jest efektem ura-
zu (np. skręcenia), zapalenia torebki sta-
wu albo pochewek ścięgien, co związane 
jest z przeciążeniem mięśni podczas upra-
wiania sportu. Możliwą przyczyną są też 
obrzęki spowodowane nagromadzeniem 
wody w organizmie – typowe dla drugiej 
połowy cyklu miesiączkowego i ciąży.

Jeśli przyczyną jest uraz lub prze-
ciążenia, najczęściej towarzyszy im 
ból, zmniejszenie zakresu lub całkowi-
ta niemożliwość wykonania ruchu w sta-
wie. Może też wystąpić zasinienie. Przy 
uszkodzeniu łękotki można mieć poczu-
cie, że staw nam „ucieka”. Bez odpowied-
nich badań (np. RTG, USG) nie da się 
zdiagnozować skali uszkodzenia. Gdy do-
legliwości utrzymują się przez dwa dni 
– należy iść do lekarza. Doraźną ulgę 
przyniosą okłady z lodu lub wody z do-
datkiem altacetu, smarowanie żelami 
przeciwbólowymi i przeciwobrzękowymi 
oraz trzymanie chorej nogi powyżej ser-
ca, np. na poduszkach. 

Na spuchnięte kończyny w czasie 
ciąży skarżą się niemal wszystkie ko-
biety. W większości wypadków nie jest 
to bardzo duża uciążliwość, a w kil-
ka dni lub tygodni po porodzie ustępu-
je. Powstawanie problemu jest związane 
ze zmianami fizjologicznymi. 
● Po pierwsze, w ciele krąży więcej krwi 
(przybywa jej od 20 do 50 proc.).
● Po drugie, powiększa się macica, która 
uciska żyłę główną. Krew zamiast powró-
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Zaawansowanym 
objawem przewlekłej 
niewydolności żylnej 
są żylaki.

wanie soli, dużo pić, zmniejszyć ilość 
tłuszczów zwierzęcych i cukru w die-
cie. W aptece możemy kupić preparaty 
o łagodnym działaniu moczopędnym. 
Warto jednak wcześniej zapytać leka-
rza o ewentualne przeciwwskazania 
– szczególnie gdy stosujemy hormonal-
ną terapię menopauzalną. 

50+, 60+
Obrzmiałość nóg może być objawem nie-
wydolności serca (rzadziej nerek). Kiedy 
pompa mięśniowo-zastawkowa przestaje 
działać, w kończynach zalegają płyny.

Powikłaniem może być zakrzep, któ-
ry jeśli oderwie się i dostanie do płuc, 
może doprowadzić do groźnego zatoru 
płucnego. W niewydolności żylnej pod-
stawową formą leczenia jest terapia uci-
skowa. Lekarz flebolog dobiera specjal-
ne pończochy lub rajstopy, które nie 
pozwalają krwi na powrót w kierunku 
stóp. Dodatkowo zaleca się zmniejszenie 
wagi ciała i zwiększenie aktywności fi-
zycznej. Wspomagająco stosuje się rów-
nież preparaty obkurczające naczynia 
krwionośne (np. z rutyną, wyciągiem 
z kasztanowca lub z arniki). Zaawan-
sowanym objawem przewlekłej niewy-
dolności żylnej są żylaki. Jeżeli dojdzie 
do ich powstania, lekarz może zalecić 
zabieg (operacyjny lub laserowy). 

Konsultacja: lek. med.  
Arkadiusz Miller

Z D R O W I E

NOGI
POSTAW

NA

cić do serca, pozostaje w nogach i dochodzi 
wówczas do tzw. obrzęków zastoinowych.
● Po trzecie, w wyniku działania hor-
monów następuje zatrzymywanie pły-
nów w organizmie. 

Pomocne będą odpoczynek, właści-
wa dieta, częste zmiany pozycji (stanie 
lub siedzenie), skarpety uciskowe dla ko-
biet w ciąży, wypoczynek z uniesiony-
mi kończynami i ograniczenie soli w die-
cie. W nocy najlepiej spać na lewym boku 
z poduszką włożoną pomiędzy kolana. 

40+
Podstawową przyczyną puchnięcia jest 
spadek szybkości krążenia, spowodowa-
ne rzadkim uruchamianiem tzw. pom-
py mięśniowo-zastawkowej, dzięki któ-
rej krew może być transportowana z serca 
do nóg i na odwrót.

Najlepszym i najszybciej działającym 
lekarstwem jest aktywność fizyczna. Je-
żeli mamy pracę stojącą/siedzącą, róbmy 
przerwy, stawajmy na palcach, unośmy 
nogi. Co najmniej półgodzinny spacer czy 
bieg to konieczność. Zamiast gorących ką-
pieli ulgę przyniesie polewanie stóp i ły-
dek zimną wodą z jednoczesnym masa-
żem szorstką gąbką.

Pomiędzy 45. a 55. rokiem życia ko-
biety przechodzą menopauzę. W tym 
czasie mogą pojawić się obrzęki nóg 
związane z zatrzymywaniem płynów 
w organizmie w wyniku zmian w dzia-
łaniu hormonów. Aby zminimalizować 
dolegliwości, należy ograniczyć spoży-
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Po zbadaniu pacjenta lekarz wybiera 
najlepszą metodę leczenia. Niestety 
NFZ refunduje tylko stripping.
● SKLEROTERAPIA (inaczej oblitera-
cja). W miejscu uszkodzenia żyły zo-
staje podany preparat powodujący 
zwłóknienie i wyłączenie uszkodzone-
go naczynia z układu krwionośnego. 
● LASER. Do niewydolnej żyły wpro-
wadza się cewnik, którego końcówka 
emituje światło. Laser powoduje ob-
kurczenie i zamknięcie żyły.
● RF (ablacja radiofalowa). Podczas 
zabiegu również wprowadza się cew-
nik, lecz zamiast światła zostaje wy-
zwolona fala eletromagnetyczna 
o częstotliwości radiowej. 
● MINIFLEBEKTOMIA. Na skórze 
wykonuje się małe nacięcia, przez 
które łapie się i wyjmuje żylak, pod-
wiązuje się go i odcina. W miejscu na-
cięcia zakłada się szew lub plaster. 
● STRIPPING. Operacja polegają-
ca na chirurgicznym usunięciu głów-
nego pnia żylnego i odchodzących 
od niego gałęzi. Zabieg przeprowa-
dza się w znieczuleniu lędźwiowym, 
w trybie szpitalnym, a rekonwale-
scencja trwa dłużej.

NOWOCZESNE  
LECZENIE ŻYLAKÓW



Skóra pokryta jest stałą, nie-
szkodliwą florą bakteryj-
ną. Jednak poza nią na po-
wierzchni kłębią się także 
zarazki tzw. przejściowe, 

które mogą być źródłem infekcji, np. za-
trucia pokarmowego. Ich obecność jest 
uzależniona m.in. od środowiska, w ja-
kim się aktualnie przebywa, i przed-
miotów, z którymi mamy styczność. 
Na rękach „zamieszkują” także wyjątko-
wo niebezpieczne chorobotwórcze drob-
noustroje, które mogą być przyczyną 
poważnych chorób, np. toksoplazmozy 
czy salmonelli. 

CHOROBY BRUDNYCH RĄK
Do infekcji spowodowanych brakiem 
właściwej higieny zalicza się przede 
wszystkim wirusowe zapalenie wą-
troby typu A (potocznie określane ja-
ko żółtaczka pokarmowa), salmonello-
zę, zakażenia gronkowcem, tasiemcem, 

biegunki bakteryjne, cholerę, czerwon-
kę. Ale nie tylko. Każda chorobotwórcza 
bakteria, wirus czy pasożyt, znajdują-
cy się na dłoniach, może zostać przenie-
siony za ich pośrednictwem do wnętrza 
organizmu i spowodować także inne za-
każenie, np. grypę, przeziębienie, zapa-
lenie spojówek.

Zupełnie nowym zjawiskiem jest 
tzw. choroba marketowa. – W super- 
czy hipermarketach roi się od zarazków. 
Podczas zakupów dzieci dotykają wóz-
ków, rozmaitych przedmiotów, podło-
gi, a następnie wkładają palce do buzi. 
Dlatego tak ważne jest, aby po wizycie 
w sklepie dziecko oraz rodzice od razu 
umyli ręce – wyjaśnia dr Paweł Grze-
siowski, szef Instytutu Profilaktyki 
Zakażeń w Warszawie.

GDZIE NAJWIĘKSZE RYZYKO?
Styczność ze szkodliwymi drobno-
ustrojami mamy przede wszystkim 
w toalecie, zwłaszcza publicznej, 
ale także na siłowni, w barze, w komu-
nikacji miejskiej, w pracy, na naszym 
osobistym telefonie, na klamkach 
drzwi etc. To dlatego zawsze po powro-
cie do domu należy zdjąć wierzchnie 
ubranie i natychmiast dokładnie umyć 
dłonie mydłem. 
Uwaga! Dmuchawa do suszenia rąk 
w publicznej toalecie wcale nie jest hi-

gienicznym urządzeniem. Ciepło i wil-
goć to doskonałe warunki do rozwoju 
bakterii i wirusów. Wraz z podmuchem 
gorącego powietrza bakterie wydostają 
się z maszyny i osiadają na rękach. Naj-
bezpieczniejsze jest użycie papierowego 
ręcznika lub chusteczki higienicznej. 

CZYM MYĆ?
Wystarczy woda i zwykłe mydło, 
ale są też żele antybakteryjne. Poza 
oczyszczaniem mają też funkcję odka-
żania. Ze względu na silne działanie 
nie są wskazane do regularnego sto-
sowania (zabijają również dobre bak-
terie). Warto po nie sięgać w bardziej 
ekstremalnych warunkach, np. po-
dróży czy okazjonalnie – po zaku-
pach w sklepie. Podobnie działają chu-
steczki nasączone antybakteryjnymi 
substancjami.  

Z D R O W I E

Aż 50% mężczyzn 
i 25% kobiet nie myje 
dłoni po wizycie 
w toalecie. Ponad 
70% zakażeń i zatruć 
pokarmowych jest 
wynikiem braku 
właściwej higieny.

T A N I E  L E K I 16

Na każdym centymetrze kwadratowym dłoni może żyć 
nawet 5 mln komórek bakterii. Są wśród nich zarówno 
te dobre, jak i złe, które mogą powodować infekcje.

BOŻENA STASIAK

RĘCE MYJ

Myć ręce należy zawsze przed 
jedzeniem i po nim, po skorzystaniu 
z toalety, po powrocie do domu 
(skądkolwiek), po pracy i oczywiście 
zawsze, kiedy czujemy, że są brudne. 
Dzieci powinny to robić co najmniej 
15 razy dziennie. 

KIEDY ZADBAĆ 
O CZYSTE DŁONIE?



19T A N I E  L E K I

P O L E C A J Ą

 –
 r

e
k

o
m

e
n

d
o

w
a

n
a

 c
e

n
a

 d
e

ta
li

c
z

n
a

 P
r

o
d

u
c

e
n

ta
 w

 w
y

b
r

a
n

y
c

h
 A

p
te

k
a

c
h

; 
 –

 ś
r

e
d

n
ia

 c
e

n
a

 r
y

n
k

o
w

a

w w w.tanielek imagaz y n.pl

Z D R O W I E

rem boraksu. Wsparciem terapii mogą być 
płukanki preparatami odkażającymi lub 
naparami z ziół, np. z szałwii. 

TRZY INNE PRZYPADKI
Drożdżyca rumieniowa również spowo-
dowana jest przez grzyby Candida albi-
cans. Najczęściej diagnozuje się ją u osób 
po przebytej infekcji, z niedoborem wita-
min z grupy B oraz seniorów noszących 
protezy zębowe. Jej przyczyny to także 
niedostateczna higiena jamy ustnej oraz 
zmniejszona ilość wydzielanej śliny i sta-
ny zapalne dziąseł.

Objawia się czerwonymi plamami 
na języku lub podniebieniu i zanikiem 
brodawek nitkowatych na grzbiecie języ-
ka. Towarzyszą temu ból oraz pieczenie, 
niekiedy suchość jamy ustnej i zaburzenia 
smaku. Chorobę trzeba leczyć środkami 
przeciwgrzybiczymi przez 14-28 dni. Jeśli 
ma zaogniony przebieg lub nawraca, war-
to skonsultować się z lekarzem. Może być 
bowiem oznaką poważnego schorzenia, 

np. cukrzycy, białaczki, a nawet HIV. Dla-
tego gdy pojawiają się objawy drożdżycy, 
konieczne jest określenie jej przyczyny.
Wirus opryszczki zwykłej (HSV) wy-
wołuje na wargach lub w jamie ustnej 
pęcherzyki. W typowej postaci choroba 
objawia się uczuciem swędzenia lub pie-
czenia w dotkniętym nią miejscu. Na-
stępnie pojawiają się małe bąble wypeł-
nione płynem surowiczym. Po kilku 
dniach przysychają, tworząc żółte stru-
py. Choroba zazwyczaj ustępuje w ciągu 
8-12 dni. Wraz z pojawieniem się zmian 
należy jak najszybciej zastosować środki 
przeciwwirusowe.
Zajady objawiają się bolesnymi, zaczer-
wienionymi pęknięciami oraz nadżer-
kami w obu kątach ust. Warto ustalić 
przyczynę ich powstwania, bo często 
jest nią niedobór witamin z grupy B, że-
laza i cynku albo choroba ogólna, np. 
anemia, cukrzyca. Niekiedy konieczne 
jest zastosowanie leków przeciwgrzybi-
czych i antybiotyków, bo wtórnym nad-
każeniom sprzyja gromadzenie się w ką-
cikach ust śliny.  

Konsultacja: lek. stom.  
Wojciech Fąferko z Centrum 
Implantologii i Ortodoncji Dentim 
Clinic w Katowicach

Opryszczka w typowej 
postaci objawia się 
uczuciem swędzenia 
lub pieczenia 
w dotkniętym 
nią miejscu. 

Uciążliwe afty 
rozwijają się u dzieci 
i u dorosłych. 
Wystarczy zjeść 
nieumyty owoc, 
wziąć do ust długopis 
czy inny brudny 
przedmioty, lub 
obgryzać paznokcie.

MARTA NOWIK
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Potrafią nieźle uprzykrzyć 
życie. Utrudniają jedzenie, 
a nawet przełykanie śliny. 
Przeszkadzają w mówieniu 
i niekiedy – gdy towarzyszy 

im gorączka lub zmiany są duże i nie-
estetyczne – wyłączają z życia. Lepiej 
nie czekać, aż same przejdą, zwłaszcza 
że są na nie skuteczne sposoby. Warto 
wiedzieć, jakie dają objawy i jak skutecz-
nie je leczyć.

Afty rozwijają się zarówno u dzieci, 
jak i dorosłych. Najczęściej umiejscawia-
ją się na miękkim fałdzie skóry łączącym 
dziąsła z wewnętrzną stroną policzków 
albo na języku i podniebieniu miękkim. 
Mogą być pojedyncze lub, rzadziej, wy-
stępować w grupach po kilka, najczęściej 
2-4. Ich wielkość też jest różna – mają 
od 1 mm do 2 cm średnicy. Przybierają 
postać okrągłych nadżerek z białym na-
lotem, otoczonych rumieniem. 

SKĄD SIĘ BIORĄ? 
Wystarczy zjeść nieumyty owoc, wziąć 
do ust długopis czy inny brudny przed-
miot lub... obgryzać paznokcie. Niekie-
dy przyczyną jest też próchnica zębów, 
nagromadzenie się kamienia nazębne-
go, jak również wyrzynanie się ósemek. 
Często afty pojawiają się przy osłabie-
niu organizmu, np. po infekcji z gorącz-
ką, antybiotykoterapii i u osób żyją-
cych w ciągłym stresie. Bardziej podatni 
są na nie także alergicy oraz kobie-
ty w okresie zmian hormonalnych (cią-
ża, menopauza). Wpływ ma ich rozwój 
ma także dieta, np. niedobór żelaza, wi-

Powinien być wilgotny, różowy, pokry-
ty lekkim i cienkim białawym nalotem. 
Niekiedy jednak zmienia się i wówczas 
może to być oznaka choroby.

1. PIECZE. Ten objaw często dotyka oso-
by w okresie przekwitania. Może też to-
warzyszyć anemii, chorobom przewodu 
pokarmowego i zaburzeniom endokry-
nologicznym.

2. JEST NA NIM NALOT – szaro-biały, 
żółty lub brązowy. Zwykle tzw. obłoże-
nie języka pojawia się w trakcie gorączki 
i przy odwodnieniu organizmu. Wystę-
puje także u palaczy.

3. STAŁ SIĘ GŁADKI, tzn. zniknęły z nie-
go brodawki. To może być symptom nie-
doboru witamin, jak również niedokrwi-
stości i zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

JĘZYK W 3 ODSŁONACH

R
E

K
L

A
M

A

Afty, 
pleśniawki

taminy B12 i kwasu foliowego. Co cieka-
we, predyspozycje do nadżerek jamy ust-
nej można też dziedziczyć.

I PO KŁOPOCIE!
Znikają samoistnie dopiero po 4-8 dniach, 
a duże mogą utrzymywać się nawet czte-
ry tygodnie i po wygojeniu pozostawiać 
blizny. Jeśli nie ustępują albo często wra-
cają, możemy mieć do czynienia z na-
wracającym aftowym zapaleniem jamy 
ustnej. Wówczas warto skonsultować się 
z lekarzem, który zaleci odpowiednie le-
czenie. Trzeba też wiedzieć, że może być 
to objaw innych chorób, np. zapalenia za-
tok, infekcji grzybiczej jelit i celiakii. 
Sposoby na afty: 
●  trzeba wykluczyć z menu kwaśne, słone 

i mocno przyprawione potrawy oraz cy-
trusy i czekoladę (podrażniają jamę ust-
ną), za to wzbogacić je o produkty za-
wierające witaminy z grupy B, żelazo, 
cynk, witaminy A, C i E. Pomaga przyj-
mowanie suplementów diety na bazie 
żeń-szenia i jeżówki (Echinacea);

●  kilka razy dziennie płukać jamę ustną 
naparem z rumianku, łopianu, szałwii 
lub liści maliny;

●   do odkażania nadżerek można stoso-
wać wodę utlenioną lub sodę;

●  w leczeniu pomagają preparaty aptecz-
ne, np. żel z kwasem hialuronowym. Je-
śli afty nie goją się, konieczne może być 
leczenie antybiotykami lub sterydami;

●  w przypadku długo utrzymujących 
się zmian niezbędne są dodatkowe ba-
dania, aby wykluczyć opryszczkę lub 
wtórne zapalenie bakteryjne.

NIE TYLKO U NIEMOWLĄT
Według obiegowej opinii na pleśniaw-
ki cierpią tylko małe dzieci. Nic bardziej 
mylnego. Także dorośli mogą zaobserwo-
wać u siebie, np. na języku, wewnętrznej 
powierzchni policzków, dziąsłach i pod-
niebieniu futrzasty, biały nalot, przypo-
minający zsiadłe mleko. Towarzyszy mu 
uczucie pieczenia oraz ból, jednak zwy-
kle mniej dotkliwy niż w przypadku aft. 
To zakażenie drożdżakiem (Candida albi-
cans). Częściej dopada osoby po antybio-
tykoterapii, z obniżoną odpornością, nie-
doborem witamin B12 i żelaza. Podobnie 
jak afty mogą być wywołane przez nie-
dostateczną higienę lub uraz, np. w trak-
cie mycia zębów zbyt twardą szczoteczką. 
Pleśniawkami można się także zarazić, 
np. przez brudne sztućce i naczynia. Po-
zbycie się ich trwa kilka lub kilkanaście 
dni, pod warunkiem że zastosuje się miej-
scowo preparaty przeciwgrzybiczne za-
lecone przez lekarza, np. 1 proc. roztwór 
fioletu krystalicznego lub 25 proc. roztwo-

Pojawiają się nagle i w najmniej oczekiwanym momencie.  
Mogą mieć lekki przebieg lub wywoływać bolesne dolegliwości. 

i... spółka
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Alergia jest uciążliwą dolegli-
wością, na którą cierpią za-
równo dorośli, jak i dzieci. 
Przyczyna tkwi w nadmier-

nej reakcji układu immunologicznego, 
który traktuje pyłki brzozy czy leszczy-
ny jak wroga, na równi z chorobotwór-
czymi bakteriami. Dokuczliwe objawy 
pojawiają się już chwilę po kontakcie 
z alergenem. Stąd w zależności od ro-
dzaju uciążliwości, występują przez 
cały rok lub jedynie okresowo, kiedy 
kwitnie dana roślina. Pyłki są niewi-
doczne gołym okiem. Wiatr przenosi je 
na setki kilometrów. Chociaż najwięcej 
jest ich na łąkach, polach, generalnie 
na terenach wiejskich, alergicy najbar-
dziej odczuwają je w mieście, gdzie łą-
czą się z cząsteczkami zanieczyszczone-
go powietrza.

UCZULENIE CZY INFEKCJA?
Symptomy uczulenia na pyłki przy-
pominają infekcję wirusową i często 
są z nią mylone. Objawy typowej aler-
gii wziewnej zwykle dotyczą ukła-
du oddechowego. Są to: wodnisty ka-
tar, uczucie zatkanego nosa, kichanie, 
kaszel, ból gardła, czasem stan pod-
gorączkowy. Do tego często dochodzi 
swędzenie, łzawienie i zaczerwienie-
nie oczu. W łagodzeniu tych dolegli-
wości pomagają odpowiednie środki 
farmakologiczne, które należy przyj-
mować przez okres pylenia alergizują-
cej rośliny. Zwykle stosuje się leki do-

Osoby z alergią na pyłki mogą reagować 
uczuleniem również na niektóre 
pokarmy. Mamy wtedy do czynienia 
z tzw. alergią krzyżową.

rośliny
GDY PYLĄ

K ATARZ YNA PINKOSZ

Wiosna i lato to trudny 
czas dla alergików. 
Kwitnące drzewa i trawy 
powodują uporczywy 
katar, kaszel, łzawienie 
oczu. Aby złagodzić 
te objawy, konieczne jest 
przyjmowanie leków. 
Jak w tym roku wygląda 
kalendarz pylenia roślin?

ustne, ale nierzadko konieczne jest 
używanie tych działających miejsco-
wo, jak krople do oczu czy aerozol do 
nosa. Oto, co najcześciej się stosuje.
●  Doustne środki antyhistaminowe. 

W formie kropli lub tabletek. Likwi-
dują m.in. obrzęk śluzówek, katar 
sienny, pokrzywkę. Wiele z nich do-
stępnych jest bez recepty, nie róż-
nią one się od tych przepisywanych 
przez lekarza dawką, a jedynie wiel-
kością opakowania.

●  Leki antyleukotrienowe, doustne. 
Działają przeciwzapalnie. Są zale-
cane przy astmie oraz przewlekłym 
nieżycie nosa.

Osób uczulonych 
z roku na rok 
przybywa. Alergię 
ma w Polsce około 
40% osób – najwięcej 
jest ich w miastach.

Z D R O W I E 

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KONTAKT Z ALERGENEM?

1  Alergicy powinni 
sprawdzać kalendarz 
pylenia. Jeśli istnie-
je taka możliwość, 
warto wyjechać tam, 
gdzie występuje naj-
mniejsze stężenie 
pyłków – nad morze 
i w wysokie góry. Im 
wyżej, tym lepiej. 

2   Starajmy się wycho-
dzić na spacery ra-
no, późnym wieczo-
rem oraz po deszczu. 
Wtedy w powietrzu 
jest najmniej aler-
genów. 

3    Wietrzmy mieszkanie 
pomiędzy 22 a 6 rano 
oraz po deszczu. 

4 Zawieśmy w oknach 
lekkie, gęste firan-
ki, łatwe do prania. 
Dobrze zatrzymu-
ją pyłki. 

5 Kupmy odkurzacz 
z filtrem HEPA. Po-
może pozbyć się aler-
genów z domu. 

6    Będąc na zewnątrz, 
gdy świeci słońce, 
zakładajmy okula-
ry przeciwsłoneczne, 

bo zatrzymują część 
uczulających drobin 
i pomagają uniknąć 
łzawienia podrażnio-
nych spojówek. 

7 Po przyjściu do domu 
myjmy ręce, twarz, 
a najlepiej bierzmy 
prysznic i zmieniajmy 
ubranie. 

8    Podczas jazdy samo-
chodem lepiej mieć 
zasunięte szyby. 
Warto zamontować 
w aucie klimatyzację 
z filtrem przeciwpył-
kowym.
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●  Kortykosteroidy donosowe. Podawa-
ne miejscowo, likwidują stan zapalny 
toczący się w błonie śluzowej nosa.

●  Kortykosteroidy wziewne. Leki 
w tej formie polecane są przy astmie, 
która m.in. może być spowodowana 
uczuleniem na pyłki. W ich przypad-
ku kuracja powinna odbywać się pod 
ścisłą kontrolą lekarza.

TESTY TO PODSTAWA
Niestety, wymienione wcześniej farma-
ceutyki nie leczą, a jedynie łagodzą obja-
wy. W przypadku alergii wziewnej jedyną 
szansą na nauczenie układu odpornościo-
wego prawidłowych reakcji jest odczula-



Z D R O W I E

nie polegające na długotrwałym, regu-
larnym podawaniu alergenu. Najpierw 
jednak trzeba dokładnie określić, co uczu-
la. W tym celu przeprowadza się testy: 
●  z krwi. W badaniu tym oznacza się 

przeciwciała IgE (ogólne) oraz skie-
rowane przeciw konkretnym alerge-
nom (IgE specyficzne).

●  skórne. Na przedramię lub plecy le-
karz nakłada krople zawierające różne 
alergeny. Następnie miejsca te nakłu-
wa delikatnie igłą. Po upływie 15-20 mi-
nut obserwuje okolicę nakłucia i mie-
rzy ewentualny odczyn alergiczny. Aby 

testy skórne były wiarygodne, koniecz-
ne jest odstawienie kilka dni wcześniej 
leków antyhistaminowych.

SPOSOBY NA ALERGIĘ 
Immunoterapię, czyli wspomniane wcze-
śniej odczulanie, można stosować już 
u dzieci od 5. roku życia (czasem nawet 
u młodszych). – Warto zdecydować się na 
nie, bo całoroczne nieżyty nosa aż ośmio-
krotnie zwiększają ryzyko astmy, a ta 
jest jednym z najważniejszych czynni-
ków ryzyka rozwoju przewlekłej choroby 
płuc – przekonuje prof. Bogdan Samoliń-
ski, specjalista alergolog kierujący bada-
niami ECAP (Epidemiologia Chorób Aler-
gicznych w Polsce).

Obecnie praktykowane są dwie me-
tody odczulania: w zastrzykach oraz 
podjęzykowe. Terapia ta zwykle trwa 
od 3 do 5 lat, jednak pierwsze efekty 
zwykle widać już w pierwszym roku sto-
sowania immunoterapii. Odczulanie in-
iekcyjne (w formie zastrzyków) ma dwie 
fazy. W pierwszej przyjmuje się porcję 
alergenu co tydzień i stopniowo zwięk-
sza się ją, aż do osiągnięcia tzw. dawki 
docelowej. Druga to terapia podtrzymu-
jąca, która polega na podawaniu szcze-
pionki co 4 tygodnie do 6 tygodni. 

Konsultacja: dr Grażyna Miksa, 
alergolog

Kalendarz pylenia*

leszczyna

olcha

topola

wierzba

jesion

grab

brzoza

dąb

buk

sosna

trawa

babka lancetowata

żyto

pokrzywa

bylica
ambrozja

= słabe = umiarkowane = silne

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

KOSZT ODCZULANIA
Niektóre szczepionki są częściowo 
refundowane przez NFZ. Dotyczy 
to odczulania w formie iniekcji 
na pyłki drzew, traw, chwastów, 
grzybów pleśniowych i roztoczy 
kurzu domowego. Ceny po refundacji 
wynoszą od ok. 3 zł za opakowanie 
do ok. 180–250 zł. Poza szczepionkami 
coraz większą popularnością cieszą 
się preparaty w formie kropli 
podjęzykowych i tabletek. Są bardzo 
wygodne w podawaniu. Nie podlegają 
jednak refundacji. Miesięczny 
koszt ich stosowania to 280–350 zł.

* Czas pylenia poszczególnych roślin może się nieco różnić w poszcze gólnych regionach. Wysokość stężenia pyłków także jest 
zmienna i zależy od tempera tury, wiatru czy opadów. 

Stężenie pyłków
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Moda na disco polo 
wróciła wraz z hi-
tem „Ona tańczy 
dla mnie” i opa-
nowała całą Pol-

skę. Prawie dziewięć milionów wy-
świetleń na popularnej stronie 
YouTube. Już mało kto śmieje się 
ze swoich rodziców czy dziadków, 
że przetańczyli całą noc do Mo-
dern Talking. Teraz młodzi ludzie 
stoją w kolejkach, żeby bawić się 
razem z Braćmi Figo Fagot czy Ak-
centem. Bilety na ich koncerty, mi-
mo że z playbacku, rozchodzą się 
jak świeże bułeczki.

Kiedyś rozmawiałam z Japoń-
czykiem, który przez cały wieczór 
próbował mnie przekonać, że disco 
polo to nasza muzyka narodowa. 
O Shazzie, zamiast Shazza-san 
(jap. Pani Shazza), mówił Shazza-sa-
ma („sama” to tytuł używany w sto-
sunku do władcy, cesarza), bo uważał, 
że tylko w ten sposób odda należący 
się jej szacunek. W końcu w znaczący 
sposób wpłynęła na rozwój naszej kul-
tury. Mówił, że powinniśmy być dumni 
z tego gatunku! Zamiast tego większość 
udaje, że nie słucha Weekendu, ale 
prawda jest taka, że właśnie do takiej 
muzyki najbardziej lubimy się bawić. 
Nieskomplikowany tekst – zazwyczaj 
o miłości, kobietach i zabawie – czę-
sto graniczy z absurdem, ale za to wpa-
da w ucho. Wystarczy, że usłyszy się 
fragment w radiu, a nie opuści on nas 
do końca dnia. Jakby nie patrzeć, żaden 

inny polski gatunek muzyczny nie zo-
stał tak ochoczo przyjęty na rynku za-
granicznym jak ten. Możemy się wsty-
dzić, ale tak naprawdę idealnie oddaje 
on naszą naturę.

Polskie wesela zaczynają się kultu-
ralnie. Najpierw tradycyjny obiadek: 
rosół, kotlet i ziemniaki. Potem na stół 
wjeżdżają mocniejsze trunki i wszyscy 
idą na parkiet. Na początku spokojnie, 
pierwszy taniec, nie każdy ma w sobie 

odwagę, żeby od razu ruszyć do tańca, 
niektórzy szukają jej w kieliszku wód-
ki. Impreza rozkręca się w momencie 
gdy cała sala śpiewa „O Boże, Boże, 
Boże, Bożenko…”. Taneczne rytmy, 
prosty tekst do powtarzania, nic wię-
cej nie potrzeba, żeby wszyscy bawi-
li się razem. Na co dzień dobra muzy-
ka, słucham tylko Trzeciego Programu 
Polskiego Radia, ale jak się chce po-
tańczyć, to tylko najlepszym rozwią-
zaniem jest „Pragnienie miłości”. 

To taki powrót do PRL-u na własne 
życzenie. Wódka, ogórek kiszony i di-
sco polo. Większość dorosłych mówi 
o tych czasach z uśmiechem, mo-
że nawet do nich tęskni. Pewnie 
nie do kartek i kolejek. Wspomi-
nają PRL, bo byli wtedy młodzi, 
wolni i mogli wszystko. Ale dla-
czego młodzież najbardziej lu-

bi się bawić w pubach takich jak 
Czar PRL-u czy Pijalnia Wódki 

i Piwa? Dzisiaj to pewien rodzaj 
egzotyki, a zarazem powrót do ko-

rzeni. Cała noc picia żytniej wódki 
i popijania oranżadą. W toalecie moż-
na słuchać kabaretu TEY i dosłownie 
sikać ze śmiechu. Na stolikach cerata, 
proste, drewniane krzesła. Ale nam 
nic więcej nie potrzeba. 

Bo czy „prawdziwy” Polak sączy 
winko? Co to za zabawa przy kuflu 
piwa? Jak się bawić, to się bawić. Jak 

śpiewa klasyk disco polo: „Lubię kiedy 
w tańcu wiruje świat, kiedy pory-
wa nas rytm na na na na na”. 

MART YNA ROZESŁ ANIEC

Disco polo powraca 
ze zdwojoną siłą. Kiedyś 
nazywane muzyką 
chodnikową, wyśmiewane 
przez młode pokolenie. 
Dzisiaj muzyka rozrywkowa, 
przy której kochają się bawić 
wszyscy Polacy. 

F E L I E T O N

NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ
i swoboda!

27

Większość ludzi 
udaje, że nie słucha 
disco polo. A tak 
naprawdę do takiej 
muzyki lubimy bawić 
się najbardziej.
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U R O D A

Łupież, wypadanie 
włosów i nadmierna 
wrażliwość... Skóra 
głowy może przysporzyć 
wiele problemów. Jak 
je rozpoznać, a także 
szybko i skutecznie 
pokonać?

Z GŁOWY
PROBLEM

MAŁGORZ ATA ŻEBROWSK A 
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trzech czynników: naturalnej obecno-
ści grzyba Malassezia furfur (bytuje 
na skórze głowy każdego z nas), nad-
miaru wydzielanego sebum i podatno-
ści naskórka na podrażnienia. Zależ-
ność wygląda tak: sebum jest pożywką 
dla grzyba, ten pozostawia na skórze 
produkty przemiany materii, a one 
działają na nią drażniąco, wywołując 
niepożądane reakcje w postaci przy-
spieszenia procesu łuszczenia.

Według innej teorii, winowajcą 
są hormony. Przemawia za nią fakt, 

Źle dobrane kosmetyki, nie-
właściwie zbilansowana 
dieta, zanieczyszczenie po-
wietrza i stres nie sprzyjają 
utrzymaniu fryzury w do-

brej kondycji. Gdy zauważymy, że wy-
pada nam więcej włosów, ubrania przy-
prószone są łupieżem, a skóra zaczyna 
irytująco swędzieć, to znak, że natych-
miast należy zareagować i zmienić co-
dzienne sposoby pielęgnacji.

WRAŻLIWA  
I SKŁONNA DO ALERGII
Jest delikatna, podatna na podrażnienia, 
często przesuszona, łuszczy się, swędzi, 
piecze. Czym myć włosy, jeśli mamy skó-
rę tak kłopotliwą?

Z problemem wrażliwej skóry głowy 
zwykle borykają się osoby mające tenden-
cję do atopii, kiedy naskórek na skutek 
nieprawidłowej budowy nie funkcjonu-
je prawidłowo. Może jednak zdarzyć się 
każdemu, kto podrażni skórę, np. przez 
częste mycie włosów źle dobranymi szam-
ponami. Zbyt agresywne środki pielęgnu-
jące powodują podrażnienie, następnie 
swędzenie, to z kolei prowokuje drapanie, 
które przyczynia się do powstania sta-
nu zapalnego. Jeśli nie zmienimy pielę-
gnacji, powstanie błędne koło: drapanie 

że u maluchów problem ten praktycznie 
nie występuje, a wśród dorosłych częst-
szy jest u mężczyzn niż u kobiet. Najwy-
raźniej jakąś funkcję muszą tu spełniać 
androgeny, czyli męskie hormony płcio-
we. I – na koniec – przyczyna najbanal-
niejsza. Włosy mogą pokryć się białymi 
płatkami w wyniku podrażnienia skó-
ry nadmiarem kosmetyków do pielęgna-
cji i stylizacji.

CZYM MYĆ?
Przy nasilonym łupieżu trzeba sięgnąć 
po preparaty lecznicze. Te, które zawie-
rają siarczek selenu czy kwas salicylo-
wy, mają działanie keratolityczne (czyli 
złuszczające): pomagają usunąć mar-
twe komórki naskórka, zmniejszają też 
świąd. Te z pirytonianem cynku, keto-
konazolem działają z kolei przeciwza-
palnie. Z dziegciem – odkażają i mają 
za zadanie ograniczyć wydzielanie łoju. 
Preparaty z flutrimazolem będą dzia-
łały na dermatofity, grzyby drożdżopo-
dobne i pleśniowe.
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szym źródłem uczuleń. W ich składzie 
powinniśmy szukać: wzmacniającej wi-
taminy PP, działających przeciwzapalnie 
– miedzi i cynku, łagodzącego panteno-
lu oraz kompleksów nawilżających i lek-
ko natłuszczających skórę głowy, np. ma-
sła shea. Przy wrażliwości skóry najlepiej 
używać preparatów specjalistycznych, 
kupowanych w aptekach.

UCIĄŻLIWY ŁUPIEŻ
Potocznie łupieżem nazywamy nadmier-
ne łuszczenie się owłosionej skóry głowy. 
Dermatolodzy uzupełniają tę definicję 
o zastrzeżenie, że zmianom nie może to-
warzyszyć stan zapalny. Bardzo podobne 
objawy mogą dawać inne schorzenia skó-
ry. Na przykład łuszczyca, która jest cho-
robą zapalną objawiającą się nadmier-
ną produkcją naskórka, albo grzybica. 
Ta druga dolegliwość będzie jednak zmie-
niała wygląd włosów – staną się szare, 
matowe i łamliwe przy nasadzie. 

Jak powstaje łupież? Większość der-
matologów wskazuje na połączenie 

PORA ROKU  
NIE MA ZNACZENIA

Wbrew stereotypowej opinii 
zwiększone wypadanie włosów 
nie jest powiązane ani z porą 
roku, ani z dużym jednorazowym 
stresem. Zależność jest taka: 
jeśli źle jemy, to i cebulka nie 
jest właściwie odżywiona, jeśli 
się stresujemy – to splot naczyń 
krwionośnych, które ją odżywiają 
i dotleniają – obkurcza się i włos 
nie otrzymuje potrzebnych 
substancji. Tyle że na stan 
włosów oddziałuje nie od razu, 
a z opóźnieniem. Stąd zimowa 
dieta uboga w świeże warzywa 
i owoce faktycznie może mieć 
wpływ na zwiększone wypadanie 
włosów wiosną, a stresujące 
wydarzenia mogą odbić się 
na objętości fryzury. Nie dzieje się 
to jednak od razu, a mniej więcej 
z trzymiesięcznym opóźnieniem.

w w w.tanielek imagaz y n.pl 29

– podrażnienia – zapalenie. Problem nad-
wrażliwości może się także nasilić przy 
częstym używaniu suszarki nastawio-
nej na zbyt wysoką temperaturę lub przy 
nadużywaniu środków do stylizacji. Jako 
przyczyny nie można także lekceważyć 
stresu, który uwrażliwia skórę i jednocze-
śnie sprawia, że zaczynamy się drapać.

JAK PIELĘGNOWAĆ?
Przede wszystkim traktujmy taką skó-
rę łagodnie. Do mycia musimy używać 
szamponów z delikatnymi środkami my-
jącymi, pozbawionych barwników i środ-
ków zapachowych, które są najczęst-

Jeżeli w naszym 
organizmie występuje 
niedobór miedzi lub 
cynku, włosy stają 
się słabe, łamliwe 
i pozbawione połysku.

Jeśli zauważamy, 
że włosów wypada 
nam więcej niż 
zwykle, powinniśmy 
iść do dermatologa. 
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W zaawansowanych postaciach te-
go problemu szampony stanowią leczenie 
uzupełniające do stosowanych miejscowo 
kremów i maści zawierających związki 
siarki i kwasu salicylowego.

PREPARATY DO WCIERANIA 
I SUPLEMENTY
Przy łupieżu suchym możemy na kil-
ka minut przed myciem włosów posma-
rować skórę głowy dziecięcą oliwką. Ta-
ki zabieg pomoże, jeśli przyczyną łusek 
jest przesuszony naskórek, a nie licz-
ne kolonie grzyba. Przy nasilonych ob-
jawach możemy spróbować suplementu 
diety z zawartością probiotyku z gatun-
ku Lacobacillus. Jego działanie polega 
na pobudzeniu miejscowej odporności 
w skórze i zmniejszeniu stanu zapalnego, 
co w konsekwencji prowadzi do odbudo-
wy uszkodzonej bariery lipidowej.

NADMIERNE WYPADANIE
To, czy tracimy włosy szybciej, niż po-
winniśmy, zależy od stanu cebulki 
– jego jedynej żywej części. Łodyga jest 
martwa i jej stan nie ma wpływu na wy-
padanie kosmyków.

Mówi się, że dziennie możemy tra-
cić od 80 do 120 włosów. Jednak przy-
woływanie konkretnych liczb nie ma 
sensu i nie jest rzetelną oceną sytuacji. 
Nie uwzględnia bowiem ani wyjściowej 
liczby włosów (jedni mają z natury gęste, 
inni nie), wieku (im jesteśmy starsi, tym 
mamy ich mniej), z której części głowy 
je tracimy (za przerzedzenie na czubku 

odpowiadają geny, na potylicy – stres), 
ani tego, czy znajdowane na podłodze ko-
smyki po prostu się nie ułamały. 

 Jeśli zauważamy, że włosów wypa-
da nam więcej niż zwykle, powinniśmy 
iść do dermatologa. Ten zada nam mnó-
stwo pytań, np. o możliwą przyczynę 
osłabienia organizmu (ciąża i poród, dłu-
ga choroba albo przeprowadzana właśnie 
kuracja odchudzająca), o sposób pielęgna-
cji (częstotliwość i technikę mycia), ro-
dzaj pracy (może być stresująca), o przyj-
mowane na stałe bądź okazjonalnie leki, 
oraz wyniki podstawowych badań am-

bulatoryjnych – morfologii krwi, czasem 
badań hormonalnych. Fakt, że ubywa 
nam włosów, może być bowiem skutkiem 
nadczynności bądź niedoczynności tar-
czycy, rozwijającego się stanu zapalne-
go czy przyjmowania niektórych leków. 
Przyczyn może być mnóstwo i każdą na-
leży potwierdzić lub wykluczyć.

JAK PIELĘGNOWAĆ?
Jeśli borykamy się z problemem wypa-
dających włosów, w składzie szamponów 
szukajmy ceramidów (to one chronią 
i wygładzają kosmyki), witamin z grupy 
B, biotyny (są niezbędne do odżywiania 
cebulek), chininy, kofeiny (wzmaga mi-
krokrążenie w skórze, a więc wspomaga 
odżywienie cebulek), pochodnych kwa-
sów tłuszczowych omega-6 (pobudzają 
aktywność korzenia włosa), ekstraktów 
ze skrzypu, pokrzywy, rozmarynu i czar-
nej rzepy. Z kolei odżywki do osłabionych 
włosów muszą zawierać nie tylko skład-
niki aktywne przeciwdziałające wypa-
daniu, ale i ułatwiające ich rozczesywa-
nie oraz odbudowujące strukturę. Czyli: 
fosfolipidy, ceramidy, oleje, które wnika-
ją pomiędzy łuskowate komórki osłonki 
i wzmacniają strukturalny cement.
Lotiony, toniki, ampułki zawierające 
skoncentrowaną dawkę substancji 
aktywnych mają za zadanie odżywienie 
cebulek włosowych. W swoim składzie 
mają bądź ekstrakty ze wszystkich tych 
składników, które znajdziemy w szam-
ponach i odżywkach, bądź specjalnie 
kompleksy stymulujące wzrost (np. ami-
nexil – cząsteczkę, która przeciwdziała 
procesowi usztywnienia kolagenu, 
umożliwiając silniejsze ukorzenienie 
się włosa). Wcieranych w skórę głowy 
preparatów nie spłukujemy, a przy ich 
aplikacji warto wykonać dodatkowy ma-
saż głowy pobudzający mikrokrążenie. 
Obok ampułek możemy też zastosować 
kapsułki doustne, które uzupełniają 
niedobory witamin. 

Konsultacja: dr Olga Warszawik-
-Hendzel, dermatolog, specjalista 
leczenia skóry głowy, ELITE Centrum 
Laseroterapii i Modelowania Sylwetki

Łysienie typu 
męskiego. Dotyczy 

ok. 60 proc. 
mężczyzn powyżej 

50. roku życia.

Łupież dzielimy 
na suchy i tłusty. Ten 
pierwszy jest bardziej 
widoczny, bo osuwa 
się z włosów. Tłusty 
przylega mocno 
do skóry głowy, ale 
jest mniej estetyczny, 
bo przybiera postać 
pożółkłych płatków 
złuszczonego 
naskórka.
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D Z I E C K O

Rodzice boją się 
słowa padaczka. 
Pierwsze skojarzenie 
to niepełnosprawność 
intelektualna dziecka 
i wykluczenie 
ze społeczności. Drgawki 
to objaw i nie  każdy 
rodzaj choroby, któremu 
towarzyszą, jest groźny. 
Jednak każdy z nich 
trzeba leczyć.

OSWOJONA
EPILEPSJA

INGA K A Z ANA
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cji. Ogniskowy może się uogólnić na całe 
mózgowie i wtedy pojawiają się drgawki.

JAK TO ZAUWAŻYĆ?
Najtrudniejsze do zaobserwowania są na-
pady nieświadomości. Dziecko wygląda 
wówczas, jakby się zagapiło lub zamyśli-
ło, nie reaguje na otoczenie, głos i dotyk. 
Po kilkunastu sekundach wraca do wyko-
nywanej czynności. Taka nieleczona for-
ma padaczki powoduje, że podobne stany 
mogą pojawiać się wiele razy w ciągu dnia.

Do innych „małych napadów” nale-
żą określone ruchy przy jednoczesnym 
zachowaniu świadomości. Mogą to być 
mioklonie (skurcze mięśni): ruch po-
takiwania, który w rzeczywistości jest 
opadaniem głowy, trzepotanie powiek, 
szarpnięcia kończynami, które czasem in-
terpretowane jest jako tik nerwowy, czy 
rytmiczne ruchy jednej ręki.

U starszych dzieci można wyróżnić 
zespoły padaczkowe od bardzo łagodnych 
do ciężkich. Pierwszych nie trzeba leczyć, 
bo samoistnie ustępują po kilku atakach. 
Do tej grupy należy zespół Rolanda, któ-
ry najczęściej pojawia się u dzieci w wieku 
7–10 lat. Napady z zachowaną świadomo-
ścią występują po obudzeniu i objawiają 
się krótkotrwałymi jednostronnymi ob-
jawami czuciowo-ruchowymi okolicy ust 
i gardła, jak zaniemówienie czy ślinotok. 
Mogą też wystąpić drgawki podczas snu. 
W tym przypadku badania MRI i neuro-
logiczne mieszczą się w granicach nor-
my, a choroba samoistnie zanika zwykle 
w wieku 9–16 lat. Ciężkim rodzajem epi-
lepsji jest np. zespół Lennoxa-Gastauta*. 
Powoduje on niedorozwój umysłowy oraz 
ruchowy. Szacuje się, że dotyczy 3–5 proc. 
dzieci z padaczką. Choroba pojawia się 
w wieku 3–5 lat i ma różne objawy: naprę-
żanie mięśni, upadanie całym ciałem do 
przodu z początkowym zgięciem nóg w ko-
lanach czy nietypowymi atakami nieświa-
domości. Zauważono też, że dzieci z choro-
bą zespołu Lennoxa-Gastauta* wcześniej 
często miały objawy zespołu Westa*.

Czasami to tylko kilka se-
kund „wyłączenia”, które 
rodzic może odebrać jako 
zamyślenie. Innym ra-
zem atak trwa od trzech 

do pięciu minut i wygląda przerażają-
co: drgawki, utrata przytomności, śli-
notok, przygryzienie języka. Jak docho-
dzi do ataku epilepsji? 

ROZPOZNANIE I BADANIA
Niezależnie od nasilenia objawów za każ-
dym razem w mózgu ulega zaburzeniu 
działanie grupy neuronów (komórek ner-
wowych) skupionych w tzw. ognisku pa-
daczkowym lub rozsianych w wielu punk-
tach kory mózgu. Neurony przekazują 
sobie informacje za pomocą impulsów 
elektrycznych, a zakłócenie tego proce-
su prowadzi do wyładowań albo na nie-
wielkim obszarze, albo w całym mózgu. 
Można to porównać do spięcia w instalacji 

Wiele przypadków  
padaczki ujawnia  
się do pierwszego  
i po 65. roku życia. 

CZY MOŻNA WYLECZYĆ? 
Zależy to od rodzaju napadów, wieku ujaw-
nienia się choroby, etiologii. Lepiej mówić 
o rokowaniu. Padaczki miokloniczne wie-
ku młodzieńczego dobrze rokują, a z napa-
dów nieświadomości czy zespołu Rolanda 
dziecko zwykle wyrasta. Leczenie farma-
kologiczne przy dobrych rezultatach moż-
na stopniowo zredukować po trzech latach 
od ostatniego napadu choroby. Nawroty 
częściej dotyczą dorosłych. U dzieci utrzy-
mują się na poziomie 25–30 proc. w ciągu 
pierwszego roku po odstawieniu leków. Za-
zwyczaj po pięciu zanikają. 

Konsultacja: dr n. med  Ałbena 
Grabowska-Grzyb, neurolog, epilep-
tolog, kierownik Zakładu Patofizjolo-
gii i Elektroencefalografii w Szpitalu 
Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym
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elektrycznej. Dochodzi wówczas do uszko-
dzenia tkanki i powstania ogniska padacz-
korodnego, najczęściej umiejscowionego 
w płacie skroniowym, czołowym lub rza-
dziej w ciemieniowym i potylicznym.

PRZYCZYNY
Mogą być wrodzone – w postaci chorób 
metabolicznych, wad ośrodka układu ner-
wowego, lub nabyte – jako powikłania 
po porodzie, np. w wyniku niedotle-
nienia, po przebytym zapaleniu opon 
mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Padacz-
ka może być także skutkiem urazów gło-
wy, np. uderzenia z utratą przytomności 
po wypadku drogowym lub rozwijają-
cej się choroby (np. nowotworu). Istnie-
ją także czynniki, które sprzyjają napa-
dom – infekcje z wysoką gorączką, brak 
snu, stres, przerywane bodźce świetlne 
(np. oglądanie telewizji, mrugające świa-
tła). W połowie przypadków nie udaje się 
ustalić bezpośredniej przyczyny choroby, 
i wtedy mówimy o padaczce idiopatycznej.

RODZAJE ATAKÓW
Podstawowy podział to napady uogólnio-
ne i ogniskowe. W pierwszym przypadku 
następuje nagła utrata przytomności, na-
pinają się mięśnie całego ciała, głowa odgi-
na się do tyłu, wyprężają ręce i nogi, wy-
stępuje sinienie i kłopoty z oddychaniem. 
Pojawiają się drgawki, może dojść do mi-
mowolnego oddania moczu. Atak trwa 
do 5 minut, później dziecko jest zdezorien-
towane i senne. Do napadów uogólnio-
nych zaliczamy także szarpnięcia koń-
czynami lub całym ciałem oraz napady 
nieświadomości (chwilowe „wyłączenia”).

Te z ogniskowym początkiem róż-
nią się w zależności od miejsca, w któ-
rym biorą początek, od tempa i szerzenia 
się wyładowań. Z płata skroniowego zwy-
kle są „spokojne”, dziecko ma zaburzenia 
świadomości, mruczy i wykonuje różne 
gesty lub widać grymas na twarzy. Z pła-
ta czołowego są krótkie, gwałtowne, prze-
biegają z krzykiem i gwałtownymi ru-
chami. Te z płata potylicznego związane 
są z doznaniami wzrokowymi, a z ciemie-
niowego – bólami głowy bądź brzucha. 
Po ataku może wystąpić okres dezorienta-

 * Diagnostyka noworodka i małe-
go dziecka jest trudna, bo wyniki EEG 
zmieniają się wraz z wiekiem. U nie-
mowląt napady epilepsji mogą sygna-
lizować inną dolegliwość, np.: 

● zespół Retta  – prowadzi do znacz-
nej niepełnosprawności. Objawia się 
utratą zdolności manualnych i mó-
wienia, najczęściej między  
6. a 18. miesiącem życia. 

● zespół Ohtahary – (występuje bar-
dzo rzadko) dziecko w efekcie nie po-
trafi samodzielnie funkcjonować. 

● zespół Westa – napady skłonów 
(zgięciowe). Szybkie skłony głowy 
i skurcze tułowia z wyprostem ramion. 
Rodzice mogą je uznać za zabawę lub 
mylić z ruchami, które powoduje kol-
ka. Pojawiają się zazwyczaj rano i trwa-
ją ok. 10 minut Prowadzą do zaburzenia 
rozwoju psychoruchowego oraz upośle-
dzenia umysłowego różnego stopnia. 

● zespół Lennoxa-Gastauta – rozwi-
ja się między 1. a 8. rokiem życia. Na-
leży do grupy padaczek lekoopornych. 
Następstwem licznych napadów jest 
opóźnienie rozwoju i zaburzenia mowy. 

w w w.tanielek imagaz y n.pl 33

Napad padaczkowy najczęściej trwa 
do 5 minut i nie stanowi zagrożenia dla 
życia. Jeśli jest dłuższy, przebiega ina-
czej niż zwykle lub następuje po sobie 
seria napadów – należy wezwać leka-
rza. Do tego czasu trzeba: 
 
1. Zabezpieczyć głowę malucha, układa-
jąc go w pozycji bezpiecznej (na boku).
Małe dziecko może być trzymane na rę-
kach rodzica.  

2. Zapewnić mu dopływ świeżego po-
wietrza i rozluźnić ubranie pod szyją. 
3. Jeśli się ślini, trzeba przechylić 
mu głowę, by się nie zadławił, i usunąć 
ewentualne resztki pokarmu z buzi. 
4. Nie należy na siłę otwierać zaciśnię-
tych szczęk, krępować ruchów, potrzą-
sać, cucić, podawać doustnie leków  
czy napojów.  
5. Po napadzie dziecko będzie zmęczo-
ne, więc powinno położyć się spać.

JAK POMÓC PODCZAS ATAKU PADACZKOWEGO?
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D Z I E C K O

Współczesna medycyna 
potrafi ratować dzieci 
ważące mniej niż pół 
torebki cukru i tak 
małe, że mieszczą się 
na dłoni. Czy mają 
takie same szanse 
jak maluchy urodzone 
o czasie?

URODZONE
ZA WCZEŚNIE

MARTA MARUSZCZ AK
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 5% – takie szanse na przeżycie 
ma dziecko, które przychodzi 
na świat w 23. tygodniu i waży  
ok. 500 gramów. 75% – do takiego 
poziomu wzrastają jego szanse, 
jeżeli maluszek urodzi się  
w 25. tygodniu, ważąc już  
ok. 750 gramów. 

bie sprawę, że każdy tydzień, a nawet 
dzień w łonie mamy zwiększa szan-
se na przeżycie oraz szybsze dojście no-
worodka do kondycji, która pozwoli 
mu opuścić inkubator. 

PORTRET WCZEŚNIAKA
Dziecko urodzone przed terminem ma 
za mało tkanki tłuszczowej (najwięcej 
masy nabiera w ostatnich tygodniach 
ciąży). Jego skóra jest cienka i prześwi-
tująca, przez co ma trudności z utrzy-
maniem prawidłowej temperatury cia-
ła. Wcześniak przebywa w inkubatorze, 
gdzie panuje odpowiedni poziom ciepła 
i wilgotności, albo w specjalnym łóżecz-
ku przykrytym folią i wyposażonym 
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Według definicji Świato-
wej Organizacji Zdro-
wia wcześniakiem jest 
każde dziecko urodzo-

ne między 23. a 37. tygodniem ciąży. 
Jednak to nie tylko maleństwo, które 
pojawiło się na świecie przed planowa-
nym terminem, ale także mały pacjent 
niegotowy do właściwego funkcjono-
wania poza ciałem swojej mamy. Z po-
wodu tej niedojrzałości maluszki wy-
magają szczególnej opieki medycznej 
oraz wyjątkowej troski ze strony ro-
dziców.

CORAZ WIĘCEJ...
Liczba wcześniaków rośnie. Nie tyl-
ko dlatego, że współczesna medycy-

zygnować, np. alkohol i tytoń. Także 
przesadne obawy przed przybraniem 
na wadze i stosowanie diet w okresie 
ciąży, jak również jedzenie „za dwo-
je” zwiększają zagrożenie przedwcze-
snym rozwiązaniem. W grupie ryzyka 
znajdują się nastoletnie mamy – poni-
żej 17 lat oraz późne – powyżej 35 lat. 
Prawdopodobieństwo wcześniactwa 
rośnie, gdy kobieta nie zgłasza się re-
gularnie na wizyty kontrolne w cza-
sie ciąży, nie wykonuje badań i nie sto-
suje się do zaleceń lekarza. Wpływ na 
wcześniejszy termin porodu mają tak-
że choroby, np. cukrzyca, nadciśnienie, 
nadczynność i niedoczynność tarczy-
cy, wady serca, nieprawidłowa budowa 
szyjki macicy, komplikacje związane 
z łożyskiem oraz infekcje, np. toksopla-
zmoza, zakażenia okolic intymnych. 

Kiedy istnieje zagrożenie poro-
dem przedwczesnym, trzeba zdawać so-

Należy jak najszybciej 
skontaktować się z lekarzem lub 
udać do szpitala, jeśli do terminu 
porodu zostało jeszcze dużo czasu, 
a pojawiły się niepokojące objawy 
np.: krwawienie lub plamienie 
z dróg rodnych, silne skurcze 
lub bóle brzucha. Lepiej odwołać 
fałszywy alarm, niż narażać siebie 
i dziecko na przedwczesny poród.

na potrafi ratować coraz mniejsze no-
worodki. Przede wszystkim zmienił 
się styl życia kobiet. Nerwowa atmos-
fera w pracy lub w domu, przeciążenie 
obowiązkami, silny stres i niepokój, 
związany np. z pracą czy sytuacją eko-
nomiczną, mogą przyspieszyć poród. 
Niekorzystny wpływ mają używki, 
z których mamom niekiedy trudno zre-

ZNANI URODZENI 
PRZED TERMINEM:

● Albert Einstein 
● Izaak Newton 
● Wiktor Hugo 
● Karol Darwin 
● Johann Wolfgang von Goethe 
● Winston Churchill 
● Mark Twain 
● Napoleon Bonaparte 
● Johannes Kepler 

R E K L A M A

UWAGA: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO!



36T A N I E  L E K I

w grzejnik. Maluszkowi trzeba poda-
wać leki pobierać krew do badań oraz 
żywić dożylnie, przez co ma wykona-
ne stałe wkłucie centralne lub założo-
ny wenflon. Często nie jest w stanie od-
dychać całkowicie samodzielnie. Jego 
mięśnie oddechowe są zbyt słabe, a płu-
ca niedojrzałe. Gotowe do pracy bez 
urządzeń wspomagających są dopie-
ro w 37.–40. tygodniu ciąży. Wcześniej 
wymagają podawania tlenu. Taki ma-
luszek może mieć kłopoty z krążeniem. 

Potrzebna jest wówczas aparatura mo-
nitorująca czynności serca oraz syste-
matycznie mierząca ciśnienie krwi. 
Przez niedojrzały układ odpornościo-
wy dziecko jest szczególnie narażone 
na infekcje. Dlatego czynności pielę-
gnacyjne i badanie wykonuje się w rę-
kawiczkach i maskach a do malca mogą 
podchodzić tylko rodzice, pielęgniarki 
i lekarze. Bardzo małe wcześniaki nie 
mają też wykształconej koordynacji od-
ruchu ssania z połykaniem, która poja-
wia się około 34. tygodnia ciąży. Wów-
czas trzeba je karmić sondą. Dla małego 
człowieka bardzo ważny jest bezpośred-
ni kontakt z ciałem mamy – tzw. kan-
gurowanie. Na czym ono polega? No-
worodek jest wyjmowany z inkubatora 
i układany na klatce piersiowej rodzica. 
Dzięki temu czuje zapach rodziców, bi-
cie ich serca, dotyk, co zmniejsza stres 
i przyspiesza zdrowienie. Jest to także 
czas, w którym rodzice mogą nauczyć 
się rozpoznawać różne stany emocjo-
nalne dziecka – jak zadowolenie, głód, 
lęk czy ból. Ważne jest też karmienie 
mlekiem matki, które dostarcza bezcen-
nych składników. Dzięki temu maluch 
szybciej przybiera na wadze i nadrabia 
zaległości rozwojowe. Dzieci urodzone 
przedwcześnie mają trudniejszy start 
w życie tuż po narodzinach. Jednak ich 

potencjał rozwojowy jest ogromny. Jeśli 
znajdują się pod opieką lekarzy specjali-
stów, a rodzice okazują im mnóstwo mi-
łości, bliskości i troski, mogą rozwijać 
się nawet szybciej niż rówieśnicy uro-
dzeni o czasie. W ciągu pierwszego roku 
lub dwóch lat nadrabiają straty. 

Konsultacja: dr Barbara Gierow-
ska-Bogusz, pediatra neonatolog 
z Instytutu Matki i Dziecka

Dzieci urodzone  
przedwcześnie 
mają trudniejszy 
start w życie 
tuż po porodzie. 
Jednak ich potencjał 
rozwojowy jest 
ogromny. W ciągu 
roku, dwóch lat 
nadrabiają straty. 

D Z I E C K O

Aby móc wyjść ze szpitala, maluch 
musi sam oddychać i ssać, a jego 
masa powinna przekraczać 2 kg. 
Jest to jednak tylko generalna zasada, 
a decyzję podejmuje zawsze lekarz.

WCZEŚNIAKI  
W LICZBACH

●  Na świecie rodzi się około 15 mi-
lionów wcześniaków rocznie.

●  W Polsce co roku odbiera się 
około 28 tysięcy przedwczesnych 
porodów. 

●  Najmniejszy wcześniak – chłopiec 
urodził się w Niemczech i ważył 
tylko 275 gramów.

●  Najmniejsza dziewczynka 
przyszła na świat się 
w USA i ważyła zaledwie 
244 gramy. Oboje przeżyli 
i dobrze się rozwijają. 

●  20 lat temu umieralność około-
porodowa wcześniaków była dwa 
razy wyższa niż obecnie.
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P S Y C H O L O G I A

Nie boją się czosnku ani 
krzyża. Nie są żądne krwi, 
ale życiowej energii innych 
ludzi. Na pierwszy rzut oka 
trudno je rozpoznać.  
Bo to wampiry 
energetyczne.

AGATA K WIATKOWSK A
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To może być osoba nieznajoma 
lub bliska, którą lubimy, któ-
rej ufamy jej, a często też któ-
rą podziwiamy. Koleżanka 
zamęczająca nas swoimi pro-

blemami, wzbudzający poczucie winy szef 
czy małżonek, który wpędza nas w kom-
pleksy. Jeśli stale męczy nas obecność ja-
kiejś osoby, a po rozmowach z nią czujemy 
się osłabieni i „zdołowani”, przypuszczal-
nie mamy do czynienia z wampirem emo-
cjonalnym, który wysysa z nas energię.
 
W CZYM PROBLEM?
Najczęściej działanie wampirów jest nie-
świadome i wynika z niezaspokojonych 
potrzeb, np. miłości, bycia ważnym. Za-
męczają wówczas wylewnością, szczegóło-

wymi wywodami na swój temat albo usta-
wicznymi prośbami, nie dając szans na 
odmowę. Ale bywają też jednostki, które 
świadomie koncentrują się jedynie na so-
bie i poprawie swojego samopoczucia. Ma-
nipulują, zmuszając do ciągłego angażo-
wania się w ich sprawy, nawet jeżeli nie 
mamy na to ochoty. Potrafią nękać telefo-
nami, mailami czy też nachodzić w domu. 
Mają niskie poczucie własnej wartości. Ale 
osaczają tylko wtedy, gdy im na to pozwo-
limy. Na dłuższą metę taka znajomość jest 
bardzo wyczerpująca.

STRATEGIA DZIAŁANIA
Wampiry energetyczne uwodzą nas prze-
ważnie swą inteligencją i wrażliwością. 
To zwykle sympatyczne i wyrozumiałe 

osoby. Pociąga nas ich wyjątkowość, cha-
rakterystyczna dla osobowości narcy-
stycznej. Swoje manipulacyjne i destruk-
tywne predyspozycje ujawniają dopiero 
po pewnym czasie, kiedy już jesteśmy za-
angażowani i uwikłani w niebezpiecz-
ną dla nas relację – przyjaźń, miłość 
lub po prostu zażyłą znajomość. Wam-
piry szybko rozpoznają w otoczeniu oso-

by, których zainteresowanie chcą pozy-
skać. – Oplatają takie potulne owieczki 
pętami swoich względów, w zamian wy-
magając absolutnego oddania. Narzuca-
ją swe poglądy, upodobania, sposób my-
ślenia. Ofiarami stać się mogą ludzie 
o niskim stopniu autonomii, do których 
należy większość osób współuzależnio-
nych. Syndrom ten obejmuje nadopie-
kuńczość, zaniedbywanie własnych po-
trzeb, obwinianie się za cudze problemy, 
izolowanie od ludzi z powodu wstydu, 
krzywdy i poczucia klęski. Dla wampi-
ra osoba współuzależniona to łatwa zdo-
bycz. W pewnym sensie sama się prosi, 
żeby ją usidlić – tłumaczy Ewa Woydył-
ło, psycholog. Wampiryzują niekiedy 
także przewlekle chorzy i hipochondry-
cy. Typy te wymuszają na opiekunach 
poświęcenie, stałą obecność i współprze-
żywanie własnego lęku o siebie. – Ego-
istycznie wykorzystują najbliższe osoby, 
odwołując się do ich poczucia obowiązku 
i miłosierdzia. Ale nie są to inwalidzi, 
obłożnie chorzy czy niepełnosprawni, 
którzy nie są zdolni do samodzielnego 
dbania o siebie, więc potrzebują opieki. 
To ludzie, którzy mogliby nieźle funk-
cjonować, ale uciekli w chorobę, wymu-
szając ofiarność otoczenia. Wyczuwa się 
w nich czarną dziurę w środku, której 
zapełnić nie sposób, gdyż wszelkie dowo-
dy oddania i miłości gdzieś wpadają i gi-
ną, a ona dalej jest pusta i żądna kolej-
nych świadczeń – wyjaśnia psycholog. 

JAK SOBIE RADZIĆ?
Wampiry energetyczne mają ciągłą po-
trzebę bycia w centrum uwagi. Osoby 
takie nie rozmawiają, tylko prowadzą 
monolog. – Do patologicznego duetu po-
trzebny jest z jednej strony narcyz, ego-
ista lub manipulant, a z drugiej – osoba 
współuzależniona, niepewna siebie, o sła-
bym poczuciu własnej wartości, lękliwa, 
skłonna do rezygnacji ze swoich potrzeb 
i praw, wprawiona w nadskakiwaniu in-
nym, emocjonalnie zależna od aproba-
ty zewnętrznej, czyli od tego „co powie-

Żadna ze stron 
nie powinna żerować 
na czyimś oddaniu. 
W zdrowej relacji 
nie ma miejsca 
dla wampirów.

● NARCYZ – potrzebuje ciągłe-
go podziwu i uwagi. Koncentruje się 
wyłącznie na sobie, nie znosi kryty-
ki. Nie dawajmy takiej osobie poczu-
cia, że jesteśmy jej publicznością. 
Dobrze jest ograniczyć lub w ogóle 
zerwać relacje z nią. 

● OFIARA – stale użala się nad sobą 
i obarcza innych swoimi problema-
mi. W tym przypadku powinniśmy 
wyznaczyć wyraźne granice i być 
konsekwentnym, np. nie rozmawiać 
o danym problemie, dopóki osoba 
ta nie podejmie radykalnych kroków 
mających zmienić obecną sytuację. 

● KONTROLER/KRYTYK –  inge-
ruje we wszystko, co robimy, pod-
waża nasze decyzje, osłabia naszą 
pewność siebie, wciąż krytyku-
je, wydaje mu się, że wie co dla cie-
bie najlepsze. Aby z nim wygrać, 
potrzebna jest nasza asertywność 
i zdecydowane działanie. Należy 
określić swoje potrzeby, a następ-
nie otwarcie zgadzać się z jego opi-
nią lub nie. 

RODZAJE WAMPIRÓW 
ENERGETYCZNYCH:

dzą ludzie ” – uzmysławia Ewa Woydyłło. 
Jeżeli mamy tendencję do nadmiernej 
uległości wobec innych, to strategia po-
stępowania z wampirem, wymaga tak-
że pracy nad własną asertywnością, aby 
powiedzieć np. wiecznie narzekającej ko-
leżance wprost, że samo zamartwianie 
się do niczego nie prowadzi i musi za-
cząć działać. Jeśli jednak nasze postępo-
wanie nie przynosi rezultatu, najlepiej 
jest po prostu takich osób unikać. – Żad-
na ze stron nie powinna żerować na czy-
imś oddaniu. W zdrowej, równoważnej 
relacji nie ma miejsca dla wampirów. 
Do najważniejszych umiejętności należy 
określenie własnych granic i szanowanie 
tych stawianych przez innych, tzn. nale-
ży wyznaczyć dopuszczalne i niedopusz-
czalne zachowania. Trzeba sprawdzać, 
czy nie odstępujemy od swoich zasad 
i wartości, podporządkowując się innym 
– radzi psycholog. 

Kluczem do zerwania niszczącej wię-
zi są nasza siła, pewność siebie i zdecydo-
wane zachowanie.

A jeżeli mamy wątpliwości, czy przy-
padkiem sami nie jesteśmy dla innych 
wampirami, zapytajmy bliskie osoby, jak 
się z nami czują, bo sekret dobrych relacji 
to szczerość i wzajemność. 

PI
JA

W
KI

 E
M

OCJONALNE    

R
E

K
L

A
M

A



Jeśli mamy dosyć tłumów 
i pragniemy nowych wra-
żeń, przejeżdżając przez 
Kraków, rzućmy tylko okiem 
na piękną panoramę Kazi-

mierza i ruszajmy dalej, gdzie na od-
krycie czekają inne skarby.

SACRUM I PROFANUM
Poznawanie Małopolski warto roz-
począć od Kalwarii Zebrzydowskiej. 
To powstałe na przełomie wieków 
XVI i XVII sanktuarium zostało wpi-
sane na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Zbudowana na wzór 
Drogi Krzyżowej w Jerozolimie, Kal-
waria składa się z kilkudziesięciu 
kaplic rozsianych pośród beskidz-
kich krajobrazów. Miłośników histo-
rii zachwycą także odrestaurowane 
kamieniczki. 

Stąd już niedaleko do Wadowic. 
Rodzinne miasto papieża Jana Paw-
ła II nabrało ostatnimi laty nowego 
blasku. Można tu zjeść kultową pa-

Wawel, Sukiennice, Rynek Główny, Bazylika 
Mariacka i Smocza Jama. Każdego roku miliony 

turystów wybierają taką właśnie trasę wycieczki. 
Jednak Małopolska to nie tylko Kraków. W regionie 

są dziesiątki miejsc wartych zobaczenia.

JOANNA BIELIŃSKA

SKARBY
P O D R Ó Ż E

MAŁOPOLSKI
można dopłynąć tramwajem wod-
nym, który w sezonie kursuje z cen-
trum Krakowa.

PODZIEMNYM SZLAKIEM
Kopalnia soli w Wieliczce liczy po-
nad 700 lat i jest jednym z najpięk-
niejszych tego typu obiektów w Polsce. 
Rozciąga się na 9 poziomach, ma 2040 
komór i 360 kilometrów chodników. 
W części dostępnej dla zwiedzających 
można zobaczyć unikatowe, wyrzeź-
bione w soli ołtarze, posągi i całe pod-
ziemne kaplice z płaskorzeźbami i ży-
randolami. Wyremontowana niedawno 
wielka sala łudząco przypomina zna-
ną z „Władcy Pierścieni” kopalnię Mo-
ria. Zwiedzający mają do wyboru kilka 
alternatywnych szlaków, z odrębnym 
programem i atrakcjami. W podzie-

pieską kremówkę i poczuć prawdzi-
wy klimat tygla kulturowego. Przez 
wieki miasto było wspólnym domem 
dla społeczności polskiej i żydow-
skiej. Na szczególną uwagę zasługuje 
doskonale zachowany kirkut z końca 
XIX wieku. Obowiązkowym punktem 
wycieczki, jest także dom, w którym 
wychował się Karol Wojtyła. Mie-
ści się w nim odwiedzane przez tury-
stów z całego świata Muzeum Domu 
Rodzinnego Jana Pawła II.

Ufundowane jeszcze przez Kazi-
mierza Odnowiciela opactwo Bene-
dyktynów w Tyńcu, choć nie zacho-
wało do dziś swojej średniowiecznej 
formy, należy do najpiękniejszych 
i najbardziej okazałych klasztorów 
w Polsce. Poważnie zniszczony za-
równo podczas potopu szwedzkiego, 
jak i w czasie rozbiorów, po remoncie 
przybrał gotycko-barokowe kształty. 
W jego murach znajduje się m.in. jed-
no z najbogatszych muzeów sztuki 
sakralnej w kraju. Część zabudowań 

nie jest dostępna dla turystów, 
ponieważ do dziś mieszkają 

tu mnisi. Wnętrze to jednak 
niejedyny powód, dla którego 
warto tu przyjechać. Klasz-
tor, który funkcjonuje od ty-
siąca lat, jest malowniczo 

położony na stromym, wa-
piennym brzegu Wisły 
i z oddali wygląda iście 
baśniowo. Do opactwa 

ZAMEK LIPOWIEC  

Ruiny dawnego zamku biskupów krakowskich położone 

są na wapiennym wzgórzu. Z wieży można podziwiać 

panoramę Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

41T A N I E  L E K IT A N I E  L E K I w w w.tanielek imagaz y n.pl40



P O D R Ó Ż E

miach Wieliczki można też zanocować. 
Trzeba jednak pamiętać o zabraniu 
własnego ciepłego śpiwora!

Moc atrakcji czeka na nas także 
w Bochni. Założona w 1248 roku ko-
palnia jest najstarszym punktem wy-
dobycia soli w naszym kraju. Według 
legendy odnalezienie złóż jest zasłu-
gą księżnej Kingi, która przebywając 
na Węgrzech, wrzuciła swój pierścień 
do szybu tamtejszej kopalni. Wró-
ciwszy do Polski, nakazała górnikom 
szukać soli. W pierwszej wydoby-
tej bryle tego minerału górnicy zna-
leźli pierścień należący do księżnej, 
co zostało uznane za cud. W Boch-
ni znajduje się też skansen „Osada 
VI Oraczy”, który jest rekonstruk-
cją średniowiecznej wioski. Można 
tam spróbować sił w różnych rzemio-
słach, m.in. w kuźni, klecie powroź-
niczej czy w piwowarstwie.

MROCZNE SEKRETY
W Dobczycach na wyniosłym wzgórzu 
nad Jeziorem Dobczyckim znajdują 
się ruiny zamku królewskiego. Wojny 
i pożary oszczędziły budowlę, ale nie 
oszczędzili jej poszukiwacze skarbów. 
Przypadkowo w XVIII wieku znalezio-
no w zamku garnek pełen złotych mo-
net. Od tej pory był systematycznie 
rozbierany w nadziei na odnalezienie 
cennych kosztowności. Dziś w częścio-

wo odbudowanym zamku mieszczą się 
muzeum, oddział miejscowego PTTK, 
a poza murami – skansen.

W Ojcowskim Parku Narodowym 
na powierzchni 2145,62 ha położone 
są dwa zamki i sześć jaskiń. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje Jaskinia Ciem-
na, której pięknem zachwycał się 
niegdyś król Stanisław August Ponia-
towski. Spacer po parku to doskonała 
okazja do przetestowania wyobraźni 
i spostrzegawczości. Co chwila napo-
tkać można w nim bowiem takie for-
macje skalne jak Biała Ręka czy sław-
na Maczuga Herkulesa. A w pobliżu 
parku znajduje się słynny, wybudo-
wany przez Kazimierza Odnowiciela, 
zamek Pieskowa Skała. 

Nieopodal, a dokładnie obok wsi 
Biały Kościół, leży Dolina Kluczwody. 
Tu, na wapiennej skale odnaleźć moż-
na resztki czternastowiecznego zam-
ku rycerskiego, należącego do szla-
ku Orlich Gniazd. W okolicy jest też 
Jaskinia Wierzchowska Górna o naj-
dłuższej jaskiniowej trasie turystycz-
nej w Polsce (ok. 700 m) w pełni 

przystosowanej do zwiedzania. Moż-
na ją oglądać wyłącznie z wykwali-
fikowanym przewodnikiem w okre-
sie od 9 kwietnia do 30 listopada. 
Na jej terenie, prócz niezwykłych na-
cieków skalnych, znajdują się też wy-
stawa narzędzi z epoki kamienia 
oraz kości zwierząt jaskiniowych. 

WSZYSTKIE DROGI  
PROWADZĄ DO… 
W stolicy Małopolski warto zatrzy-
mać się na wieczorne zwiedzenie 
podziemnej trasy turystycznej. Usy-
tuowana pod Rynkiem Głównym 
i w piwnicach Sukiennic trasa obej-
muje m.in. ekspozycję muzealną „Śla-
dami europejskiej tożsamości Krako-
wa”. Składają się na nią pozostałości 
murów osady, średniowieczne bruki, 
wodociągi i kramy, w których daw-
ni kupcy handlowali swoim towarem. 
Nocą można zaś wybrać się na włó-
częgę wąskimi krakowskimi ulicz-
kami. Tymi samymi, które sto lat te-
mu stanowiły inspirację dla artystów 
krakowskiej bohemy. 

TYNIEC Ujęcie opactwa zostało wykorzystane w filmie 

„Ogniem i mieczem" (reż. Jerzy Hoffman) jako widok zdobytego Baru. 

ZALEW W ZAKRZÓWKU 
Powstał w 1990 roku po zalaniu kamieniołomów. 

Samodzielna kąpiel jest tu zabroniona, ale na terenie zalewu 

działa baza do nurkowania. Pod wodą na głębokości 7-31 m 

można zobaczyć m.in. łodzie, autobusy, furgonetkę.

WAPIENNE RZEŹBY 
Biała Ręka to jedna z wielu popularnych 

rzeźb skalnych, jakie można zobaczyć 

na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
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Pieczona kaczka
SKŁADNIKI:  

 1 cała kaczka (około kilograma), 
2 szklanki kaszy gryczanej, 2 garści 

grzybów suszonych, 2 cebule, 5 plastrów 
boczku wędzonego, masło, olej, pęczek 
natki pietruszki, 3 łyżki miodu (najlepiej 

gryczanego) konfitura z żurawiny, sól, 
pieprz, majeranek 

PRZYGOTOWANIE:  
Kaczkę natrzeć przyprawami i olejem, włożyć 
do miski, szczelnie przykryć i odstawić do lo-

dówki na 2 godziny. Na patelni zeszklić cebulę 
pokrojoną w piórka, dodać kawałki boczku 

i namoczone wcześniej grzyby. W tym samym 
czasie, ale w osobnym garnku ugotować 

kaszę gryczaną. Gdy będzie gotowa, połączyć 
ją z zawartością patelni, dodać pokrojoną na-

tkę pietruszki i wymieszać. Kaczkę wyjąć z lo-
dówki i napełnić farszem, włożyć do naczynia 
żaroodpornego i piec w 160 st. C przez około 

godzinę. Jeśli mięso waży więcej niż kilogram, 
trzeba wydłużyć okres pieczenia. Gdy minie 

czas, posmarować kaczkę miodem, zwiększyć 
temperaturę w piekarniku do 200 st. C i dalej 

piec, aż zrumieni się skórka.

Żur po krakowsku
SKŁADNIKI:  
2 szklanki gotowego zakiszonego żuru, 
300 g białej kiełbasy, 3 plastry wędzonego 
boczku, 2 jajka, 1 cebula, 4 suszone 
grzyby, 2 ząbki czosnku, 100 ml śmietany, 
liść laurowy, ziele angielskie, majeranek, sól, 
pieprz, 1 kg ugotowanych ziemniaków

PRZYGOTOWANIE:  
Grzyby moczyć 2 godziny. Kiełbasę nakłuć 
widelcem w kilku miejscach. Plastry boczku 
pokroić w kostkę. W garnku zagotować 
3 szklanki wody, posolić, dodać grzyby, liść 
laurowy, ziele angielskie, pieprz, posiekaną 
cebulę i czosnek. Dodać kiełbasę, połowę 
przygotowanego boczku i gotować przez 
40 minut. Gdy kiełbasa będzie już ugoto-
wana, wyjąć ją, pokroić w szerokie plastry 
i włożyć z powrotem do zupy. Wlać zakiszony 
żur, wsypać majeranek i zagotować. Zdjąć 
z ognia i zabielić śmietaną. Ugotowane jajka 
pokroić w ćwiartki, rozłożyć na talerzach 
i zalać zupą. Pozostały boczek zrumienić 
na patelni. Ziemniaki przełożyć do oddzielnej 
misy i okrasić skwarkami.

TRADYCYJNE SMAKI
Małopolska swoją niepowtarzalną tradycję kulinarną zawdzięcza dawnym wpływom 
kuchni galicyjskiej. To dlatego można zjeść tu pysznie, bogato i do syta.
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Obwarzanki
SKŁADNIKI:  
1,5 kg mąki pszennej, 2 jaja, 50 g świeżych 
drożdży, 2 łyżki cukru, 1 szklanka letniego 
mleka, 3 łyżki masła, 1 łyżeczka soli

PRZYGOTOWANIE:  
Drożdże rozpuścić w kilku łyżkach ciepłego 
mleka z dodatkiem łyżeczki cukru. Odstawić 
w ciepłe miejsce. W tym czasie rozpuścić masło 
i odstawić na bok, aby ostygło. Jajka ubić i dodać 
pozostały cukier. Do miski z mąką wlać masę 
jajeczną, drożdże oraz resztę mleka. Na stolnicy 
wygniatać ciasto, aż stanie się jednolitą masą. 
Dodać płynne masło. Wyrabiać jeszcze przez 
5 minut. Jeśli ciasto się klei, podsypać mąką. 
Masę włożyć do miski i odstawić pod przykry-
ciem do wyrośnięcia na około 40 minut. Ciasto 
podzielić na niewielkie kulki i formować z nich 
wałeczki. Następnie zlepić końce dwóch wa-
łeczków i wzajemnie je przeplatać. Uformowane 
obwarzanki pozostawić jeszcze na pół godziny 
w cieple. W dużym garnku zagotować wodę z do-
datkiem cukru. Obwarzanki wkładać na wrzącą 
wodę na ok. 1,5 minuty, po czym wyłowić, ułożyć 
na blasze (wyłożonej folią aluminiową), posma-
rować po wierzchu rozmąconym jajkiem, po-
sypać ziarnami sezamu, makiem lub solą. Piec 
przez ok. 30 minut w temperaturze 180 st. C, 
aż nabiorą złotego koloru. 

Andruty
SKŁADNIKI:  

1 paczka wafli tortowych, 
150 g margaryny lub masła, 

1 szklanka cukru, 1 szklanka 
mleka w proszku, 3 łyżki 
kakao, pół szklanki wody

PRZYGOTOWANIE:  
Margarynę, wodę, cukier 

i kakao umieścić w rondelku 
i postawić na gazie. Całość 

podgrzewać, przez cały czas 
mieszając do momentu, 

aż rozpuszczą się składniki. 
Następnie zestawić z palnika 

i lekko ostudzić. Mleko 
w proszku wsypać do dużej 

miski, następnie wlewać 
jeszcze ciepłą masę, dokładnie 

wymieszać i ostudzić. Ułożyć 
pierwszy wafel na desce, 

dokładnie posmarować masą 
z jednej strony, przykryć 

kolejnym waflem i tak 
do wyczerpania całej paczki. 

Powstały blok docisnąć czymś 
ciężkim, np. deską, wstawić 

do lodówki i po kilku godzinach 
pokroić na mniejsze kawałki.



MARYLA RODOWICZ, JAREK SZUBRYCHT

WARIATKA TAŃCZY
Wywiad-rzeka z największą polską wokalist-
ką pop. – Uważam, że nie ma rzeczy niemoż-
liwych – twierdzi gwiazda estrady i szczerze 
opowiada o swoich artystycznych i osobi-
stych wyborach, blaskach i cieniach sławy, 
sukcesach i porażkach, zazdrosnych kole-
żankach i balujących kolegach, żołnierzach 
i rewolucjonistach, seksie i „pełnej kasie”, 
zadymionych klubach Manhattanu, złoconych 
korytarzach Kremla, piaskach Iraku i domo-
wym zaciszu, gdzie odpoczywa.

WOJCIECH MANN, KRZYSZTOF MATERNA

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE, 
CZYLI JAK ZOSTALIŚMY 
ŚWIATOWCAMI
Duet, który stworzył takie niezapomniane te-
lewizyjne hity jak „MdM” i „Za chwilę dalszy 
ciąg programu”, wspomina wyjazdy z „peere-
lowskim” paszportem. Dwóch narratorów, 
dwa punkty widzenia i dwie wersje zdarzeń. 
Jak zostali potraktowani przez sycylijską 
mafię w Palermo? W jaki sposób wprowadzi-
li cła na plastikowe dywany? Na co prawdziwi 
mężczyźni wydają pieniądze w Acapulco?

MITCH ALBOM

JESZCZE JEDEN DZIEŃ
Opowieść o sile macierzyńskiej miłości i szansie od 
losu. Charley „Chick” Benetto, w przeszłości bejs-
bolista, obecnie nadużywający alkoholu przedsta-
wiciel handlowy, dochodzi do wniosku, że jego życie 
nie ma sensu. Kiedy podejmuje decyzję o samobój-
stwie, postanawia ostatni raz odwiedzić rodzinny 

ERIN QUON,  
BRIANA STOCKTON

TERAPIA SOKOWA. 
CZAS NA JUICING
Świeżo wyciskane soki 
z owoców i warzyw prawie 
nie mają kalorii, są praw-
dziwą bombą witamino-
wą, wzmacniają odpor-

AGNIESZKA KALUGA

ZORKOWNIA
Książka trudna i niezwykła, obok któ-
rej nie można przejść obojętnie. Au-
torka od pięciu lat jest wolontariuszką 
w hospicjum. Pomaga chorym, poda-
je szklankę z wodą, głaszcze po gło-
wie, przytula, modli się. Towarzyszy 
w ostatniej wędrówce, widzi cierpie-
nie, strach i bezradność, daje poczu-
cie bezpieczeństwa, a co najważ-
niejsze – swoją obecność, bo nawet 
wspólne milczenie może przynieść 
ulgę człowiekowi stojącemu w obliczu 
śmierci. „Zorkownia” to poruszający 
zapis chwil spędzonych w hospicjum, 
nauki milczenia, które jest o wiele 
trudniejsze od zagadywania cierpie-
nia, nieśmiałym uśmiechu, który ra-
tuje każdą bezsilność, i delikatnym 
dotyku, który pozwala – choć na krót-
ko – zapomnieć o bólu.

POLECA

  

39zł

23zł
cena po rabacie

ność, dodają energii i oczyszczają organizm z toksyn. 
Przygotowywanie ich w domu, zamiast kupowania goto-
wych, to podwójna korzyść: otrzymujemy nie tylko prze-
pyszny płyn, ale także miazgę, którą można wykorzy-
stać na wiele sposobów – z warzywnej zrobimy bulion, 
z owocowej nadzienie do muffinów, a orzechową dodamy 
do sałatek lub ciasteczek.

dom. Tu spotyka matkę, która zmarła 
osiem lat wcześniej, i z którą nie zdążył 
się pożegnać. Los daje Chickowi szansę 
spędzenia z nią jeszcze jednego dnia.

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 1.04 do 31.05.2015 r.
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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!

J O L K A

B A L S A M O P O Ł O Ż N I K

W E Ł A J B A D O U

P I Ó R K O C P I S Z C Z E L

Z W D W O R A K Y D A
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• lekarz obecny przy narodzinach • tak żeglarz powie o swojej ukochanej łodzi • jedna ze stron medalu
• uderza o burtę statku • służący w domu arystokraty, kamerdyner • ozdobny fotel władcy • ptasi symbol
lekkości • kryształowa w pokoju wróżki • zewnętrzny otwór nosa • dolna część podbrzusza między
nasadą nogi a brzuchem • do smarowania bolących miejsc • pułapka zamykająca się automatycznie
• datek do puszki podczas kwesty • "Janko Muzykant" lub "Antek" • ostra przyprawa lub sos dodawany
do potraw meksykańskich • strona sceny politycznej w opozycji do prawicy • materiał izolacyjny z dachu
szopy • leczy miętą, szałwią • np. jeden pik w brydżu • nowy fragment tekstu, ustęp • zespół ludowych
muzykantów • urządzenie do łączenia przedmiotów przez stopienie ich brzegów • energia życiowa,
wigor, temperament • ślubuje sobie wierność przed ołtarzem • wzorzyste nakrycie stołu • gra na niej
Maryla Rodowicz • często ustalane przed alimentami • chroni oko od urazów • przebiegły dworzanin
króla lub magnata, schlebiający dla kariery • nagły wzrost natężenia jakiegoś zjawiska • przezroczysta
błona pokrywająca gałkę oczną • jedna z dwu kości goleni • często kontuzjowana u piłkarza • adnotacja
w urzędowej księdze • napęd pojazdu szynowego • lokum dla samolotów • jest powodem reklamacji
• leczy zniekształcenia kostno-stawowe • informuje o nadejściu przesyłki np. z zamawianymi
farmaceutykami • część ludzkiej czaszki

JOLKA
W diagramie ujawniono wszystkie litery R. Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.




