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Upragniony wypoczynek, ciepło,
słońce, rodzinne grillowanie, aktywność
na świeżym powietrzu... Czy lato nie jest
wspaniałe?! To najlepszy moment, aby
naładować akumulatory pozytywną
energią. Gdy mimo wszystko brak
nam optymizmu, zachęcam do lektury
artykułu „7 sposobów na uśmiech”.
Warto pamiętać, że apetyt na życie nie
ma metryki. Doskonałym przykładem
jest Zygmunt Chajzer, dla którego ruch
i dobra kondycja to podstawa.
Jeśli nie mamy jeszcze pomysłu
na wakacje, polecam spływ kajakowy.
To doskonałe połączenie wypoczynku
i sportu dla osób w każdym wieku i bez
względu na zasobność portfela. Mimo
dobrej zabawy nie zapominajmy jednak
o ostrożności. Kleszcze i dolegliwości
związane z niewłaściwą higieną rąk
to latem częste problemy. Ale bez
obaw... Nasi eksperci podpowiadają, jak
sobie z nimi poradzić. Cieszmy się więc
i relaksujmy, niezależnie od tego, jaki
kierunek urlopu wybierzemy.

Wydawca magazynu TANIE LEKI niekoniecznie podziela poglądy współpracowników pisma. Wydawca magazynu TANIE LEKI nie ponosi odpowiedzialności za niezamówione rękopisy i zdjęcia oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych teksów. Zezwala się
na cytowanie treści magazynu, pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane w magazynie TANIE LEKI nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty promocyjne obowiązują na warunkach w nich wskazanych, w szczególności wyłącznie w okresie trwania promocji lub do wyczerpania asortymentu. Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy.
* – rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** – średnia cena rynkowa
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M

ilena ma dziś 24 lata,
skończyła studia na filologii angielskiej, zaczęła pracę jako tłumaczka i ma świetny
kontakt z rodzicami. Właśnie tak opisałaby swoją sytuację, ale gdyby trochę
podrążyć, okazałoby się, że lubi spotykać się z mamą albo z mamą i z tatą.
– Spotkania tylko z moim tatą
raczej mnie męczą. Widzę, że jest
fajnym, dowcipnym facetem, ale
naszym kontaktom brak głębi. Kiedy byłam nieco młodsza, bałam się,
że nie będę miała o czym z nim rozmawiać. To okropne uczucie i bardzo
się go wstydziłam – no bo jak to w ogóle możliwe, by zastanawiać się, co powiem, gdy zostanę sama z tatą przed
telewizorem – opowiada. I dodaje:
– Nasze rodzinne życie było skoncentrowane na tym, że mama zajmowała się domem, mną i moją młodszą siostrą, trochę pracowała dorywczo, a tata
robił karierę i zarabiał odpowiednio
dużo, aby zapewnić nam wszystko, czego potrzebowałyśmy. Kiedy się zorientowałam, że brakuje mi jego obecności?
Bardzo późno, właściwie dopiero pod
koniec liceum – wspomina.

CZAS REGLAMENTOWANY
– Nawet nie mogę powiedzieć, że tata robił karierę, by poczuć smak awansów i podwyżek. Nie mam wątpliwości, że to nasza rodzina była dla niego
najważniejsza, a okazywał to w ten
sposób, że niczego nam nie brakowało. Robił to naprawdę skutecznie, tylko że ciągle był nieobecny i czułam
się tak, jakby wychowywała mnie tylko mama – opowiada Milena. Naj-

W ROLI

OJCA
ALEKSANDR A RZ Ą ŻE WSK A

Choć każdy mężczyzna próbuje odnaleźć się w roli
taty po swojemu, często idzie utartą ścieżką.
Dokąd prowadzą ich najczęściej wybierane drogi?

O słabej więzi
z ojcami, którzy
nie mieli czasu,
by ją budować,
mówią niemal
wszystkie dorosłe
dzieci wiecznie
zajętych rodziców.
jakiś smutek, że tak się poukładała ich
relacja, ale czy ma żal do ojca? Raczej
nie, choć bywa, że zastanawia się, jak
wyglądałyby jej wspomnienia z dzieciństwa, gdyby tata był inny. W chwi-

lach awantur chłopak Mileny zarzuca
jej, że nie umie budować emocjonalnego kontaktu z facetem, że za bardzo
lubi być sama, mówi, że się dusi, gdy
on wciąż chce spędzać z nią czas. Rozmawiała o tym z mamą, która zaśmiała się nerwowo i powiedziała, że Milena może nigdy nie doświadczyła
obecności ojca na co dzień i dlatego teraz codzienna obecność Tomka ją męczy i wydaje się nienaturalna. – Najpierw ten komentarz wydał mi się nie
z tej ziemi, ale czasem się zastanawiam, czy mama nie miała racji – mówi Milena. Psycholodzy pracujący z rodzinami zgadzają się, że często córki
nieobecnych ojców (bardzo zapracowanych, wybierających zatrudnienie za granicą albo tych, którzy opuścili partnerkę i dziecko) decydują
się na związki z osobami, które też są
w jakimś sensie nieobecne (studiują

dawniejsze wspomnienia z dzieciństwa ma takie, że tata staje wieczorem
w drzwiach jej pokoju i pyta, czy nauczyła się wiersza, jak jej idzie w szkole i czy zdecydowała się w końcu,
czy chce chodzić na dodatkowe lekcje angielskiego. – Tata
zawsze pytał po to, by uzyskać informacje, a nie dlatego, by ze mną porozmawiać o tym, jak sobie radzę,
jak się mam, czy już się pogodziłam z przyjaciółką. Myślę zresztą, że może nawet nie
wiedział, jakie mam przyjaciółki.
Niby nic nie można mu było zarzucić, a jednak był ciągle tylko obok nas
– wyjaśnia. Z perspektywy czasu czuje

7 MODELI WYCHOWANIA, KTÓRE ODRADZAMY*
1. HELIKOPTEROWE
Nie pozwalamy dziecku na bycie
samodzielnym i odpowiedzialnym
za swoje czyny. Wyręczamy pociechy
w sprzątaniu, odrabianiu lekcji, wyborze ubrań, które ma założyć, i wielu innych codziennych czynnościach.
2. POBOCZNE
Ograniczamy naszą rolę wychowawczą,
licząc, że zostaniemy w tym wyręczeni
np. przez szkołę i nauczycieli.
3. POWIERZCHOWNE
Zamiast rozwiązywania problemów
stosujemy doraźne środki. Gdy dziecko
płacze, kupujemy mu zabawki, dajemy

słodycze, telefon do zabawy, włączamy
bajkę w telewizji, byle tylko się uspokoiło. Nie tłumaczymy naszych decyzji.
4. CIEPLARNIANE
Chcemy wychować dziecko-geniusza.
Musi najlepiej liczyć, czytać, śpiewać,
malować... Zapisujemy na mnóstwo dodatkowych zajęć. Efekt? Maluch żyje
pod presją, że wciąż musi rywalizować
i dążyć do perfekcji.
5. KUMPLOWSKIE
To sytuacja, gdy nie chcemy stać
się dla dziecka autorytetem, nie ustanawiamy granic i wymagań. Maluch
może przez to stać się niepewny siebie,

zagubiony w gąszczu zasad, z którymi
przyjdzie mu się zetknąć w przyszłości
poza domem.
6. PARANOICZNE
Pragniemy otoczyć dziecko szczególną troską, nie spuszczamy go z oka, aby
nie doznało urazu fizycznego lub emocjonalnego. W efekcie staramy się zatrzymać malucha blisko siebie.
7. AKCESORIOWE
Chcemy, aby potomek był żywym dowodem naszego sukcesu. Jeśli nie spełnia oczekiwań rodziców (często zamożnych, wykonujących prestiżowe
zawody) może czuć się bezwartościowy.

* wg dr Michele Borby, międzynarodowego autorytetu w dziedzinie psychologii edukacyjnej.
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T E M AT N U M E RU
czy pracują w innym mieście, nie preferują intensywnego kontaktu) albo
próbują swoim partnerom narzucić taki model relacji, w którym obie strony mają dużo autonomii. O słabej więzi z ojcami, którzy nie mieli czasu, by
ją budować, mówią niemal wszystkie
dorosłe dzieci wiecznie zajętych ojców.
– Może jeszcze kiedyś uda mi się poznać lepiej tatę, ale szczerze mówiąc,
nie wiem, od czego miałabym zacząć
– wyznaje dziewczyna.

Kumplowanie się
ze swoimi dziećmi
to jeden z siedmiu
najgorszych stylów
wychowawczych.

Specjalnie dobrych wieści nie ma
dla niej Marta Kucharska, psycholog
z Zakładu Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną Uniwersytetu Łódzkiego, która uważa, że straconego
czasu nie da się nadrobić. – Ale pierwszym krokiem z pewnością powinno
być wybaczenie i przyznanie, że to,
co było, jest nie do naprawienia. Pomaga na pewno szczera rozmowa, a jeśli to zbyt trudne, np. napisanie listu.
Podjęcie inicjatywy z pozycji dorosłego (a nie zależnego dziecka) pozwala na zwiększenie pewności siebie
w kontaktach z ojcem i wytyczenie
nowych standardów – wyjaśnia.

NA LUŹNEJ STOPIE
Tata Jacka długo czekał na pojawienie się syna na świecie – gdy dziecko
się urodziło, miał 46 lat. Czuł się stary,
bał się, że niewiele ma chłopcu do zaoferowania i że koledzy z przedszkola,
a potem ze szkoły będą się śmiać z sy-

Zwracanie się
do syna z użyciem
określeń: „stary”
czy „kolega” jest
charakterystyczne
dla rodziców, którzy
chcą być postrzegani
jako kumple
swoich dzieci.

na, że odbiera go dziadek. Żeby się odmłodzić (tak we własnych oczach) postanowił postawić na nieco bardziej
nieformalny styl wychowania. – Rodzice przez wiele lat, nim się urodziłem, mieszkali w Stanach i byli zafascynowani modą na buddy parenting,
czyli bycie rodzicem kumplem. I z pełnym przekonaniem zaczęli to stosować, wychowując mnie. Mama po pewnym czasie z tego zrezygnowała, ale
tata trwa w tej roli do dziś – opowiada 21-letni Jacek, student prawa. Kiedy
sięga pamięcią do dzieciństwa, zdaje
sobie sprawę, że tata nigdy nie dawał
mu do zrozumienia, że coś wie lepiej,
nie wymagał i nie stawiał granic.
– Koledzy śmiali się ze mnie,
że mój tata nie dość, że jest stary,
to jeszcze zachowuje się dziwacznie.
Mówił do mnie „ej młody” albo „kolego”. Gdy byłem mały, nie robiło
to na mnie wrażenia, ale pod koniec
podstawówki było mi z tym jakoś nieswojo – wspomina. Chłopak wolał, żeby tata był taki jak inni ojcowie – pomagał mu, objaśniał i pokazywał, jak
ma zrobić coś dobrze. Tylko że ojciec
zachowywał się wobec niego tak, jakby
obaj dopiero odkrywali świat.
Styl wychowawczy, który wybrał
tata Jacka, od dawna zbiera krytykę.
Znana amerykańska psycholog Michele Borba, zajmująca się tematyką dzieci
i ich wychowania uważa, że kumplowanie się ze swoimi dziećmi to jeden
z 7 najgorszych stylów wychowawczych. W swojej książce „Wielka księga wychowania dzieci: 101 odpowiedzi
na codzienne pytania i najgorsze obawy” pisze, że gdy rodzice nie stawiają dziecku granic, nie mówią „nie”,
nie nadzorują jego działań, ale starają się jedynie zakumplować, powstaje
toksyczny i niekorzystny dla rozwoju
dziecka układ sił. Rodzic jest serdeczny i przyjacielski, ale nie staje się autorytetem, niczego nie wyjaśnia, nie
prowadzi dziecka przez labirynt wymagań, jakie stawia mu świat.

KONIEC I KROPKA
Witek jesienią obroni pracę magisterską z historii. Nie do końca ma pomysł,
co będzie robił w życiu, najwyżej pójdzie uczyć dzieciaki w szkole. – Wybrałem ten kierunek, na przekór ojcu, który wszystko zawsze wiedział
najlepiej – czego warto się uczyć, ile
czasu powinno mi zająć to, a ile tamto. Uwielbiał wymuszać uwagę, krzy-
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Ciągłe zakazy,
nakazy i kary mogą
prowadzić do
obniżenia poczucia
własnej wartości
i wiary we własne siły.

cząc i zakazując. Jako dziecko bardzo
się go bałem, aż w końcu miałem dosyć
– opowiada. Tata kładł mu do głowy,
że tylko porządne studia inżynierskie
na politechnice zapewnią mu pracę
i sukces finansowy. Tylko co z tego,
kiedy Witkowi matematyka i fizyka
szły jak po grudzie. – Ojciec często wykrzykiwał, że nie może patrzeć na moją tępą gębę. Mama oczywiście stawała w mojej obronie i robiła się z tego
wielka, rodzinna awantura – wspomina. Efekt tych przepychanek był taki, że Witek sądził, że nie da sobie rady
na żadnych popularnych kierunkach,
wybrał więc taki wydział, na którym
miejsc było więcej niż chętnych do studiowania. – Miałem poczucie, że z niczym nie umiem sobie poradzić, jestem
ostatnią ofermą i łamagą. Ojciec nie
tylko mnie krytykował i karał, gdy nie
dorastałem do wyznaczonego poziomu.
Uwielbiał też ze mną rywalizować.
Układaliśmy puzzle na czas. Najpierw
ja, potem on. Zawsze przegrywałem
i płakałem, a tata się śmiał, że jestem
kiepski. Aż w końcu sam w to uwierzyłem – opowiada Witek. Nie dziwi
to Marty Kucharskiej, której zdaniem
ograniczanie autonomii dziecka, blokowanie jego samodzielności, ciągłe zakazy, nakazy i kary mogą prowadzić
do obniżenia poczucia własnej wartości i wiary w swoje siły, ponieważ niemożliwe jest sprostanie wygórowanym kryteriom rodzica. – Oczekiwanie
od dziecka bezwzględnego posłuszeństwa i podporządkowania oraz stawianie mu wysokiej poprzeczki jest
przejawem postawy nadmiernie wymagającej. Ten sztywny model zachowania rodzica – w tym przypadku ojca, który uważa się za autorytet, nie
przyjmuje sprzeciwu i krytyki, jest podyktowany źle pojętym dobrem dziecka – tłumaczy psycholog.
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RUSZAJMY SIĘ!
rozmawiała: AGNIESZK A ŚWIĘCICK A

Nie przerażają go zmarszczki, zaakceptował upływ
czasu, a życiowe doświadczenie nauczyło go mniej
emocjonalnie reagować na przeciwności losu. Dziś
walczy o to, by rodzice nie zwalniali dzieci z lekcji WF-u.
Urodził się Pan 1 maja w Dniu Pracy.
Proszę przyjąć spóźnione, ale bardzo
serdeczne życzenia. Jak Pan spędził ten
dzień? Pracując?
Dziękuję za życzenia. W dniu urodzin rzeczywiście prowadziłem audycję, ale dość
krótką. Taką, do której materiały można było sobie przygotować wcześniej, więc
nie była to ciężka praca. Planowałem natomiast piknik majowy, majówkę. Niestety pogoda była kiepska, padało, w dodatku
miałem małą awarię na działce, na której
zwykle urządzam swoje imprezy urodzinowe, więc tegoroczna została przełożona na
kolejny weekend. Tradycyjnie odbędzie się
w ogrodzie przy grillu. Będę miał pomocnika, sam nie poradziłbym sobie, bo jednak
sporo osób się pojawi.
Przeraża Pana upływający czas?
Nie. Zupełnie nie myślę o tym, że z każdym dniem staję się starszy. Oczywiście
mam świadomość, że z biegiem czasu się
zmieniamy, przybywa zmarszczek, tu coś
strzyknie, tam coś zaboli. Nie zastanawiam
się jednak nad tym, bo generalnie jestem
zdrowy, sprawny, mam fajną pracę, mam
świetną rodzinę, niczego mi nie brakuje.
To normalne, że zmieniam się ja i zmienia
się świat wokół mnie. Nie mam na to wpływu, więc pozostaje tylko to zaakceptować.
Jak bardzo ten dzisiejszy Zygmunt
Chajzer różni się od chłopaka z Zacisza
na warszawskiej Pradze, który
postanowił trenować zapasy?
Naprawdę bardzo. Z upływem lat człowiek
pokornieje, łagodnieje, staje się spokojniejszy, nabiera dystansu do wielu rzeczy. Myślę, że wynika to z życiowego doświadczenia.
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To, co kiedyś wkurzało, denerwowało i emocjonalnie na mnie wpływało, dziś mniej
mnie absorbuje. Patrzę na te rzeczy z przymrużeniem oka, nie są jak kiedyś wielkim
problemem czy wręcz katastrofą, bo wiem,
że można sobie z nimi dać radę. Mam naprawdę dużo większy dystans do wielu
spraw, nie traktuję ich tak bardzo uczuciowo,
jak robiłem to jako młody chłopak.
Czy ta pierwsza sportowa pasja – zapasy
jest jeszcze obecna w Pana życiu?
W zapasach było dużo przygotowania gimnastycznego, sprawnościowego – przerzuty, salta, gwiazdy, przewroty w przód, w tył,
do stania na rękach. Część tych ćwiczeń
wciąż wykonuję, więc szczerze mogę powiedzieć, że z zapasów pozostała mi sprawność
fizyczna. Na szczęście, i z tego bardzo się cieszę, nie zrobiły mi się kalafiory na uszach,
bo to częsta przypadłość zapaśników i bokserów. Zapasy były epizodem na mojej sportowej drodze, ale miło go wspominam. Potem
pojawiła się siatkówka, która, jestem tego
pewny, zostanie ze mną do końca.
Może zapasy były epizodem, ale przecież odnosił Pan sukcesy. Zapomniał Pan
wspomnieć o medalu.
Rzeczywiście, przydarzył się też medal.
Na mistrzostwach Polski w kategorii młodzików udało mi się wywalczyć srebro. To pamiątka, ale sprzed wielu, wielu lat.
Taką pamiątkę warto podarować komuś
bliskiemu, na przykład któremuś
z wnucząt.
Wnuczki i wnuk mają wiele różnych zainteresowań, nie tylko sportowych, więc nie jestem pewny, czy mój medal byłby dla nich

ZYGMUNT CHAJZER

Apeluję:

wielką pamiątką. Szczerze muszę przyznać,
że ten medal to drobiażdżek, z którego dziadek wcale nie jest tak bardzo dumny.

Dziennikarz, prezenter radiowy
i telewizyjny, był
gospodarzem
m.in. „Sygnałów
dnia”, „Lata
z Radiem”
i teleturnieju
„Idź na całość”.
1 maja świętował
61. urodziny.
Ma trójkę dzieci:
z pierwszego
małżeństwa
– Karolinę
(l. 39, mieszka
w Szwecji),
z drugiego: Filipa
(l. 30, dziennikarz TVN-u)
i Weronikę (l. 24)
oraz trójkę wnucząt: Ebbę, Johna
i Maksymiliana.
Od 31 lat jest
mężem Doroty
– uczestniczki
pierwszego konkursu „Miss Lata
z Radiem”.

A ja muszę zapytać, dlaczego w ogóle zaczął Pan uprawiać zapasy?
To był owczy pęd. Tam, gdzie mieszkałem,
byli świetni zapaśnicy, bracia Kudelscy – mistrzowie Polski, mistrzowie Europy, bardzo
sławni, znani. Chłopcy chcieli iść w ich ślady i zostać zapaśnikami, bo wydawało się
to najfantastyczniejszą i najcudowniejszą
przygodą. Razem z kolegami zapisaliśmy
się na zapasy, bo wszyscy to robili. Nie był
to mój świadomy wybór.
Siatkówka to świadomy wybór?
Absolutnie tak. W odróżnieniu od zapasów,
które są sportem twardym, czasami brutalnym, piłka siatkowa wydawała mi się dyscypliną bardzo elegancką, techniczną, bez
bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem.
Walką w zespole, który trzeba było stworzyć.
Siatkówka spodobała mi się, bo była sportem
kompletnie różnym od zapasów.
Nie mam wątpliwości, że była to prawdziwa pasja, bo grał Pan w nią niemal
zawodowo.
To prawda. Zacząłem grać w szkole podstawowej, kontynuowałem w średniej. Wtedy
miałem też spore osiągnięcia: mistrzostwo
kraju, powołanie do kadry Polski juniorów.
W związku z siatkówką wybrałem również
studia na AWF-ie i zdobyłem uprawnienia
trenera, lecz króciutko pracowałem w tym
fachu. Cały czas grywałem, ale ostatnio wróciłem bardziej aktywnie, zostałem wiceprezesem jednego z młodzieżowych klubów
w Warszawie i pomagam przy szkoleniu. Tak
więc ten sport towarzyszy mi od lat i stała
się bardzo ważną częścią mojego życia.
Jest Pan też kibicem.
Ostatnie sukcesy Polaków są genialne.
W dodatku siatkówka wyrosła na dyscyplinę numer 2 w Polsce, po piłce nożnej, która – wiadomo – jest sportem bardzo popularnym, uprawianym przez miliony. Dziś
piłka siatkowa cieszy się ogromnym zainteresowaniem i nie widzę w tym nic dziwnego, skoro możemy w niej rywalizować

Zupełnie nie myślę
o tym, że z każdym
dniem staję się
starszy.

W tej chwili
gram wyłącznie
w siatkówkę plażową.
i wygrywać z najlepszymi na świecie. Myślę, że nic tak nie przyczynia się do dumy
Polaków jak zwycięstwa na zawodach sportowych, pokonanie najlepszych na świecie: Brazylijczyków, Rosjan, Niemców.
To są niesłychane wydarzenia, które śledzą
miliony przed telewizorami i dziesiątki tysięcy kibiców w halach sportowych. Mecz
z Serbią, który odbył się na Stadionie Narodowym, inaugurujący mistrzostwa świata,
oglądało na żywo ponad 50 tysięcy widzów.
Stało się tak pierwszy raz w historii siatkówki, a autorami tego przełomowego wydarzenia byli Polacy.
Regularnie dopinguje Pan naszą drużynę?
Oczywiście. Robię to od wielu lat. Mamy
grupę przyjaciół i jeździmy na ważne mecze i zawody. Byłem w Japonii na mistrzostwach świata, na igrzyskach olimpijskich
w Pekinie i Londynie. Towarzyszyłem naszym nawet wtedy, gdy nie szło im najlepiej,
bo zdarzały się takie momenty jak na przykład porażka w stolicy Wielkiej Brytanii. Pojechali tam po zdobyciu złotego medalu Ligi
Światowej, z nadzieją na co najmniej brąz,
a skończyli na ćwierćfinale. No ale cóż, taka
dola kibica, trzeba z drużyną być wtedy, gdy
wygrywa, i wtedy, gdy przegrywa, by mobilizować i dopingować.
Trenuje Pan młodych siatkarzy i wspiera
drużynę narodową, a sam jeszcze gra?
Gram, chociaż ze względu na problemy
z kolanami, które dotykają wszystkich intensywnie uprawiających sporty, troszkę
zmieniłem charakter siatkówki. W tej chwili gram wyłącznie w tę plażową, na piasku, ponieważ na hali parkiet jest bardziej
kontuzjogenny. Twarde podłoże powoduje, że kolana i stawy są narażone na urazy,
a na piasku jest miękko. W siatkówce plażowej czasami to nie warunki fizyczne są najistotniejsze, ale umiejętność sprytnej, inteligentnej gry. Fakt, zmęczysz się, ale masz
też ogromną frajdę. I nie zapominajmy,
że tę dyscyplinę można uprawiać do późnych lat. Grywamy z kolegami, którzy zbliżają się do siedemdziesiątki i świetnie sobie
na tym piasku radzą. Warunek jest jeden:
trzeba być dobrze przygotowanym technicznie. Jeśli masz doświadczenie siatkarskie,
bez trudności możesz ogrywać młodszych.
Zresztą zabawę w sport na piasku pole-

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

9

WYWIAD
„Nie ćwicz, Jasiu,
bo się spocisz”.
Rodzice nie wiedzą,
że w ten sposób robią
dziecku krzywdę.
cam wszystkim. Zamiast leżeć i smażyć się
na słońcu, co jest bardzo niezdrowe, poruszaj się na tym słońcu, grając w siatkówkę,
piłkę nożną czy ręczną.
Jak często pojawia się Pan na boisku,
by zagrać trzy sety?
Dwa, trzy razy w tygodniu. Teraz rozpoczyna się sezon dobrej pogody do grania na zewnątrz. Trochę mam kłopot, bo równocześnie zajmuję się dość dużą działką i czeka
mnie sporo pracy przy trawniku i drzewkach. O roślinność trzeba zadbać, więc muszę dzielić swój czas, ale staram się te dwa,
trzy razy w tygodniu grywać. Nie dlatego,
że tak sobie wyznaczam, lecz bo to lubię.

Pasjonatką siatkówki jest Pana młodsza
córka. MIał Pan na to wpływ?
Zdecydowanie tak. Udało mi się, co prawda dosyć późno, ale jednak, zainteresować
Weronikę tym sportem. Wcześniej uprawiała pływanie i łyżwiarstwo figurowe, miała różne pomysły, ale w końcu przekonałem ją do siatkówki. Zaczęła trenować, grała
całkiem nieźle, doszła do poziomu pierwszej ligi, w której rozegrała kilka spotkań.
Potem poszła na studia i stwierdziła, że będzie grywać rekreacyjnie, nie wyczynowo.
Biega, jeździ na rolkach, ćwiczy na siłowni
i od czasu do czasu gra w siatkówkę.
Zdarza się jej zagrać z tatą?
Bardzo często. Grywamy albo w jednej
drużynie, albo przeciwko sobie. Grywaliśmy również w hali w zespołach sześcioosobowych i Weronika była postrachem
mężczyzn. Gdy wchodziła na zagrywkę, po drugiej stronie siatki pojawiał się
strach, bo szczuplutka dziewczyna zagrywała tak, że nikt nie był w stanie przyjąć piłki. To prawdziwy dyshonor dla doświadczonego siatkarza. Weronika budziła
respekt na boisku.
A tata czym zaskakiwał?
Dobra zagrywka, dobra technicznie gra
w obronie, niezłe przyjęcie. W czasach świetności moją specjalnością był atak. Jestem niewysoki jak na siatkarza – 183 cm, miałem
jednak potężny wyskok – ponad 90 cm, fruwałem w powietrzu. Lubiłem atakować i robiłem to z dużą siłą.
Kiedy w Pana życiu pojawiło się dziennikarstwo?
W czasie studiów w Akademii Wychowania Fizycznego. Mieliśmy swoje uczelniane pisemko „Miniatury”, zacząłem do niego
pisywać. Naczelnym był Jerzy Gierszewski, świetnie prowadził pismo i nauczył
nas warsztatu. W efekcie poszedłem później na studia dziennikarskie. Trafiłem
do „Sztandaru Młodych”, tam spotkałem
znakomitego dziennikarza sportowego Jacka Żemantowskiego, który był równocześnie
wicenaczelnym tygodnika „Sportowiec”. Zaczynałem od dziennikarstwa pisanego, specjalizując się w sporcie. W pewnym momencie Jacek zaproponował, żebym spróbował
pracy w radiu. Nie ukrywam, że ten typ
dziennikarstwa bardziej mi pasował. Jacek
zauważył, że wolałem mówić, niż pisać. Dostałem się do redakcji sportowej Polskiego
Radia, prowadzonej przez pana Bogdana Tuszyńskiego, znakomitego dziennikarza radiowego, sprawozdawcę. Dużo się tu nauczyłem, bo w tym czasie w redakcji pracowali
Włodek Szaranowicz i Darek Szpakowski.

T A N I E L E K I 10

Później znalazłem się w „Sygnałach dnia”
i „Czterech porach roku”.
Który rodzaj dziennikarstwa: pisane czy
mówione jest, Pana zdaniem, trudniejszy?
Dziennikarstwo radiowe wymaga refleksu,
umiejętności puentowania, ładnego, czystego mówienia. Myślę jednak, że dużo bardziej odpowiedzialne jest dziennikarstwo
pisane, bo słowo pisane pozostaje. Radiowe jest trochę ulotne, odbierane wrażeniami, działające na wyobraźnię. Nie zawsze
zapamiętujemy treść, ale pamiętamy tembr
głosu prezentera, linię melodyczną. Dziennikarz radiowy przygotowując się do swojego wystąpienia, też robi notatki, punktuje, co ma do powiedzenia. Ja czasami piszę
sobie pełne zdania, żeby się nie pomylić albo nie opowiadać zbyt długo. Uważam,
że absolutną podstawą wszelkiego dziennikarstwa jest to pisane.
Udziela Pan zawodowych rad synowi?
Już nie. Kiedyś zwracałem mu uwagę na poprawność języka polskiego, intonacji, interpretacji tekstu itd. Dziś to już historia.
Niewątpliwie jest Pan w świetnej kondycji zarówno fizycznej, jak i umysłowej.
Pana recepta na dobrą formę?
Jestem zwolennikiem i propagatorem akcji „Stop zwolnieniom z WF-u”. Mam znajomych, którzy w wieku czterdziestu czy pięćdziesięciu lat przypominają sobie, że ruch,
sport, bieganie są ważne i jest im ciężko
przyzwyczaić organizm do wysiłku. Ładujmy
akumulatory, tę stronę fizyczną, gdy jesteśmy młodzi. Nie siedźmy wtedy przed komputerami, ruszajmy się, przygotowujmy organizm do wysiłku. Później jest coraz trudniej,
trzeba wykonać ogromną pracę i czasami nie
da się dojść do poziomu sprawności, wydajności, dobrego samopoczucia, jaki można osiągnąć podczas uprawiania sportu w młodości.
Zachęcajmy dzieci i wnuki do ćwiczeń.
Często to jednak rodzice, ulegając prośbom dzieci, piszą zwolnienia z WF-u.
Rodzice robią dziecku krzywdę. „Nie ćwicz,
Jasiu, bo się spocisz”. Kurde, jak się Jasiu
nie spoci, zabraknie mu kondycji, w wieku
dwudziestu paru lat złapie zadyszkę, wchodząc na drugie piętro. Rodzice kompletnie
nie rozumieją, jak ważne jest, by przyzwyczaić organizm do wysiłku. To dramat naszych czasów. Byłem niedawno na konferencji poświęconej sprawności fizycznej
dzieci i młodzieży. Okazuje się, że obecne
wyniki testów fizycznych – biegów i sportów wytrzymałościowych – są ponaddwukrotnie gorsze niż 30 lat temu. Mogę tylko
zaapelować: Ruszajmy się!

ZDROWIE

MITY

ZOBACZYĆ
JE NA SKÓRZE
4 ŁATWO

MAGDALENA POMYK AŁ A

o kleszczach
1

NIE MASZ RUMIENIA,
NIE MASZ KŁOPOTU

Błąd, bo charakterystyczny rumień pojawiający się na skórze (okrągłe zaczerwienienie blade w środku, wielkości
powyżej 5 cm) to objaw występujący jedynie przy zakażeniu boreliozą i to tylko w 30–60 proc. przypadków.

2

 LESZCZOWE
K
ZAPALENIE MÓZGU
TO INACZEJ BORELIOZA

Nieprawda, kleszczowe zapalenie mózgu to choroba wywołana przenoszonym przez kleszcze wirusem Flavi, a borelioza – bakterią, krętkiem Borrelia.
W przypadku KZM wirus przedostaje się
do centralnego układu nerwowego i atakuje mózg. Choroba ma zazwyczaj dwie
fazy. Po bezobjawowym okresie inkubacji (kilkanaście dni od zakażenia) pojawiają się gorączka, osłabienie, ból głowy i mięśni. Objawy przypominają więc
grypę. Czasami na tym etapie choroba się kończy, niekiedy jednak dochodzi do drugiej fazy, neurologicznej. Rozwija się zapalenie mózgu (u dorosłych)
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lub opon mózgowo-rdzeniowych (u dzieci), pojawiają się bardzo silne bóle głowy, wysoka gorączka, wymioty, zaburzenia orientacji, drgawki, niedowłady,
porażenie mięśni, częściowa lub całkowita utrata świadomości. Choroba może
być śmiertelna bądź pozostawić trwałe następstwa neurologiczne. KZM diagnozuje się jedynie poprzez punkcję lędźwiową, w trakcie leczenia konieczna
jest hospitalizacja. Niestety, medycyna
nie dysponuje lekami, które niszczyłyby
wirusa KZM, w grę wchodzi więc tylko
leczenie objawowe.

3 SPADAJĄ
Z WYSOKICH DRZEW

Bzdura, bo kleszcz ma trzy stadia rozwojowe – larwy, nimfy i imago. Larwy kleszczy żyją w ściółce, nimfy
– na trawach i krzewach, a dojrzałe osobniki wspinają się nie wyżej
niż na wysokość 120 cm. Tak więc żadna z tych form nie bytuje w wysokich
drzewach i żadna do schronienia nie
potrzebuje lasu czy parku, wystarczy
im ogródek, miejski skwer czy kawa-

Niestety nie, ponieważ są maleńkie.
W stadium nimfy mają pół milimetra,
a po znalezieniu żywiciela i opiciu się
jego krwią nie powiększają się tak jak
dorosłe koleżanki. Te mają około milimetra, ale jeśli nie oglądamy starannie
ciała po powrocie z miejsca, w którym
mogły nas zaatakować, to i takiej wielkości roztocza nie zobaczymy i nie poczujemy. W ślinie kleszczy znajduje się
bowiem substancja znieczulająca, więc
bywa, że pasożyt żeruje do 10 dni, nie
wywołując bólu i świądu skóry.

RZED WYJĘCIEM
NAJPIERW
5 PKLESZCZA
SMARUJEMY GO MASŁEM

Nieprawda, bo smarowanie masłem czy
olejem, a także „wykręcanie” tylko pogarsza sprawę. Kleszcza usuwa się pęsetą, chwytając nią za twardą część, która tkwi bezpośrednio przy skórze. Można
też skorzystać ze specjalnych „kleszczołapek” działających na zasadzie pompki
ssącej albo przypominających miniaturowe lasso. Jeśli jednak mamy kłopot z jego
usunięciem bądź nie jesteśmy pewni, czy
zrobiliśmy to dobrze, zgłośmy się do jakiegokolwiek punktu ambulatoryjnego.

ORELIOZĘ DA SIĘ
ZDIAGNOZOWAĆ
6 BŁATWO
TESTAMI
Bzdura, gdyż zakażenie krętkami Borrelia, tak jak i KZM, początkowo przypomina grypę. Ponieważ rzadko kto kojarzy te objawy z ukłuciem kleszcza,
raczej nie stosuje w tym momencie antybiotyku, tym bardziej że infekcji grypopochodnych nie leczy się tymi lekami. Choroba może przejść więc w fazę
rozsianą: pojawiają się dolegliwości stawowe, neurologiczne, kardiologiczne.
Bakterie umiejscawiają się bowiem
w tkance nerwowej, łącznej, mięśniach.
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ZCZEPIONKA CHRONI
KLESZCZAMI
7 SPRZED

Niezupełnie, ponieważ nie zabezpiecza
ona przed ukłuciem kleszcza, tylko powoduje wytworzenie odporności na wirusa przez niego przenoszonego (chroniąc przed kleszczowym zapaleniem
mózgu). Podawana jest w trzech dawkach: drugą przyjmuje się po 1–3 miesiącach (po 2 tygodniach zyskujemy odporność), trzecią 5–12 miesięcy po drugiej
dawce. To rekomendowany schemat
szczepień, ale jest możliwość przyspieszonego jej podania. Zaszczepić można
się w każdym punkcie szczepień.
Konsultacja: prof. dr hab. med.
Jerzy Stefaniak, kierownik Katedry
i Kliniki Chorób Tropikalnych
i Pasożytniczych Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu

JAK SIĘ UCHRONIĆ?
Szczelnym jasnym ubraniem (długie nogawki, rękawy, skarpety naciągnięte na spodnie, czapka),
a także zapalaniem świec zapachowych czy rozwieszaniem moskitier chronimy się przed ukłuciem
kleszcza, ale nie przed chorobą.
Działanie ochronne mają też repelenty, czyli preparaty w płynie
lub aerozolu rozpylane na skórę lub/ i odzież, które odstraszają
kleszcze (taka informacja musi się
znaleźć na opakowaniu i na ulotce). Niestety, w zależności od substancji aktywnej działają one tylko 2-4 godziny i nigdy w 100 proc.
nie chronią nas przed ukłuciem.

– średnia cena r ynkowa

Te groźne pajęczaki
zbierają co roku
obfite żniwo. Atakują
ludzi i zwierzęta.
Warto zweryfikować
nieprawdziwe informacje
na ich temat, aby lepiej
się przed nimi obronić.

Pacjenci są leczeni na wiele różnych
chorób – nerwice, zespół przewlekłego
zmęczenia, SM, RZS – ale nie na boreliozę. Gdy uda się wreszcie postawić diagnozę, włącza się antybiotykoterapię.
Są różne testy w rozeznaniu boreliozy. Wiele z nich daje wyniki fałszywie ujemne (czyli nie stwierdza choroby, gdy ona się rozwija) albo fałszywie
dodatnie (stwierdza chorobę, gdy jej nie
ma). Powodem jest przede wszystkim
to, że krętki Borrelia rzadko przebywają we krwi czy płynie mózgowo-rdzeniowym, a „chowają się w tkankach”.
Najbardziej rozpowszechnionym i dokładnym testem jest test z krwi – Western-Blot. Wykrywa ponad 80 proc.
przypadków boreliozy. Warto pamiętać,
że nie można zarazić się poprzez krew,
ani drogą płciową.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

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

łek trawnika. Kleszcze ostatnio znacznie rozszerzyły zasięg swojego występowania w kierunku północy. Jeszcze
niedawno w Szwecji czy Norwegii nikt
o nich nie słyszał, dziś są tam stałym
elementem fauny. Coraz częściej spotkać je można także, np. w wysokich
górach, gdzie nie ma gęstej roślinności Warto też wiedzieć, że najmniejsze ryzyko ukłucia stwarzają larwy,
bo te preferują krew gryzoni śpiących
w norach, a najbardziej agresywnym
stadium rozwojowym jest nimfa, która
żeruje od maja do sierpnia.
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rozmawiała:
EDY TA ŻEBROWSK A

D

la większości z nas
to brzmi niemal jak wyrok. Tymczasem wcale
tak nie musi być – szybka pomoc lekarska, a potem zmiana nawyków mogą sprawić,
że po zawale czekać nas będzie długie radosne życie.

nuje się zwykle w ciągu trzech godzin
od pojawienia się bólu. Reżim czasowy jest naprawdę bardzo ważny – chory powinien trafić pod opiekę lekarza
jak najszybciej, zwykle jest to 60–120
minut, bywa też w ciągu 6–12 godzin
od pierwszych objawów. Wtedy leczenie
odnosi najlepsze skutki.

Pani Doktor, od czego zależy stan chorego po zawale?
Na to składa się naprawdę wiele czynników. Po pierwsze to, jak rozległy był zawał i jak szybko udzielono choremu profesjonalnej pomocy lekarskiej. Żeby nasze
serce działało, jak należy, musi mieć cały czas dostarczane produkty odżywcze,
które trafiają do niego z krwią dopływającą tętnicami wieńcowymi. Jeśli w wyniku zawału uszkodzeniu uległo naczynie, które zaopatruje znaczną część serca,
rokowania takiego pacjenta są gorsze,
niż gdyby było to naczynko niewielkie.
To jednak nie wszystko. Znaczenie ma
również czas – nowoczesne metody leczenia zawału przynoszą najlepsze rezultaty,
jeśli zostaną wcześnie wdrożone.

Jak wygląda taka terapia?
Najpierw przeprowadza się angioplastykę pierwotną – zabieg, w czasie którego poszerza się uszkodzone naczynie
krwionośne. Potem często konieczne jest również założenie stentu, który pomoże zachować prawidłowy przepływ w tętnicy. Takie działanie daje
najlepszy efekt w ciągu 90–120 minut
(„złoty” okres) od początku bólu, ale
korzyści uzyskujemy również w okresie późniejszym – do 12 godzin od początku dolegliwości. W ciągu pierwszych godzin zawału możliwa jest
również terapia lekami fibrynolitycznymi – rozpuszczającymi skrzep w tętnicy wieńcowej. A później, po koniecznych zabiegach ratujących prawidłowe
działanie serca, następuje proces gojenia, który powinna wspierać prawidłowo prowadzona rehabilitacja.

Co to oznacza w praktyce?
Wystarczy, że część serca nie dostaje
składników odżywczych, głównie tlenu,
przez 20 minut, by obumarła. Im ten
czas jest dłuższy, tym uszkodzenie poważniejsze. Nieodwracalny zawał doko-
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Na czym ona polega?
Przede wszystkim trzeba sprawdzić,
na ile może sobie pozwolić serce chore-

go po zawale. Podstawą jest więc EKG
wysiłkowe, w czasie którego określamy
tzw. próg bezpiecznej czynności serca.
Po ustaleniu go lekarz prosi chorego,
by w czasie takich ćwiczeń zapamiętał stopień zmęczenia i częstość pulsu i go nie przekraczał. Bo, co bardzo
istotne, rehabilitacja chorego nie kończy się wraz z ustaniem ćwiczeń pod
okiem specjalisty. Rehabilitacja obejmuje również dożywotnią zmianę pewnych nawyków.
Brzmi to złowieszczo.
To nic strasznego! Chodzi o taką modyfikację stylu życia, by ułatwić sercu prawidłowe działanie. Podstawą są aktywność fizyczna, zmiana diety, stosowanie
leków zaleconych przez kardiologa i regularne kontrole lekarskie.
Większość chorych nie przepada
za ćwiczeniami... O jakim rodzaju
aktywności mówimy?
Na energiczny piętnastominutowy codzienny spacer może sobie pozwolić nie-

Nowoczesne metody
leczenia zawału
przynoszą najlepsze
rezultaty, jeśli
zostaną wcześnie
wdrożone.
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mal każdy zawałowiec. Taka ilość ruchu to podstawa i absolutne minimum
(można 15 minut codziennie wymienić na 30 minut trzy razy w tygodniu).
Już to pozwoli sercu działać lepiej. Konieczna jest też zmiana diety na lżejszą,
mniej tłustą, bogatą w warzywa i owoce oraz produkty pełnoziarniste i ryby.
Ograniczyć trzeba słodycze, tłuste mięso, niezdrowe przekąski.
To proste zalecenia. Wiemy jednak,
że wielu pacjentom po zawale towarzyszy strach przed chorobą. Trudno
ich więc namówić, by byli aktywni
i żyli normalnie, zdrowo.
Rzeczywiście. Zawał stanowi zagrożenie
dla życia, dlatego część chorych ma później problem z powrotem do codzienności, bo zaczyna im towarzyszyć lęk
o zdrowie, boją się po prostu śmierci.
Strach ten można przezwyciężyć. Wymaga to jednak czasu, wsparcia rodziny,
lekarza, niekiedy pomocy psychologa.
A praca zawodowa?
Jeszcze 30 lat temu właściwie działanie lekarzy polegało tylko na tym,
by zmniejszyć pozawałową ranę w sercu. Zaledwie połowa chorych wracała
do aktywności zawodowej. Reszta przechodziła na rentę. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zwykle potrzebne
jest zwolnienie lekarskie (od 6 tygodni
do 3 miesięcy), ale potem większość pacjentów wraca do pracy, która też jest
w pewnym sensie elementem rehabilitacji – pomaga pozbyć się lęku i wrócić
do normalności.

– średnia cena r ynkowa

O tym, jak wygląda sytuacja
chorych po tak trudnym epizodzie,
rozmawiamy
z dr n. med. Iwonną
Grzywanowską-Łaniewską, kardiologiem z Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

– średnia cena r ynkowa

zawale
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AGATA LEGAN

GROŹNE
Trudno uwierzyć,
że jeszcze do niedawna
otyłości nie uznawano
za chorobę, a za zjawisko
kulturowe. Co gorsza,
uważano, że to oznaka
zdrowia, szczególnie
u dzieci. Tymczasem
jej konsekwencje
są poważne, czasem wręcz
śmiertelne, i nie należy
tego lekceważyć.
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oponki
D
o rejestru chorób przewlekłych otyłość zakwalifikowano dopiero w 1999 r.
Wtedy jeszcze nie poznano dobrze jej przyczyn.
Dziś wiadomo, że determinują ją czynniki genetyczne (70 proc. osób z nadwagą ma przynajmniej jednego otyłego
rodzica) oraz styl życia – zbyt obfite posiłki, nieadekwatne do zapotrzebowania
na energię, mała aktywność fizyczna,
zaburzenia snu, stres, nieuregulowany
rytm dnia. Niestety, właśnie tak wygląda nasza codzienność. To jednak nie tylko polska domena. Takie same problemy
ma większość mieszkańców tzw. krajów rozwiniętych, w których liczba osób
z nadwagą stale rośnie. WHO (Światowa

Organizacja Zdrowia) uznała ten przyrost wręcz za epidemię.

TUCZĄCY STRES
Otyłość to gromadzenie nadmiernej
ilości trójglicerydów w tkance tłuszczowej. Jeśli dostarczamy organizmowi zbyt wiele pożywienia w stosunku
do wydatkowanej energii (już 100 kcal
nadwyżki dziennie spowoduje, że w ciągu roku przybędzie nam aż 5 kg), nadmiar węglowodanów odkładany jest
w wątrobie, a następnie przekształcany w tłuszcz. Fizjologicznie apetyt regulowany jest przez ośrodkowy układ
nerwowy, który reaguje na wielkość posiłków, ich skład i częstotliwość. W tygodniu nie mamy (lub wydaje nam się,

że nie mamy) czasu na troskę o systematyczność i jakość jedzonych potraw.
Rezygnujemy ze śniadania, podjadamy wysokokaloryczne przekąski w ciągu dnia, a tuż przed snem zaspokajamy
głód sutą kolacją. W kwestii racjonalnego odżywiania kobiety radzą sobie zwykle lepiej niż mężczyźni, którzy rzadziej
sięgają po warzywa i owoce, piją więcej alkoholu, częściej jedzą w pośpiechu.
Jeśli jednak chodzi o – równie ważną
jak dieta – codzienną, systematyczną

aktywność fizyczną, to panowie okazują się wytrwalsi.
Na nasze łaknienie wpływają tzw.
neurotransmitery: serotonina, dopamina i noradrenalina. Ostatnia zwiększa apetyt na węglowodany, pierwsza
– przeciwnie. W czasie przewlekłego
stresu uwalnia się w mózgu tzw. neuropeptyd Y, odpowiedzialny za gromadzenie tłuszczu w komórkach. Współdziała on z kortyzolem, na który szczególnie
wrażliwa jest tkanka tłuszczowa w oko-
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– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Otyłość typu brzusznego zasadniczo
nie wymaga innego podejścia niż pozostałe typy otyłości. To, gdzie odkłada się tkanka tłuszczowa, jest w dużej
mierze uwarunkowane genetycznie. Ze względu na sąsiedztwo narządów wewnętrznych otyłość brzuszna ma jednak dużo większe znaczenie
zdrowotne niż kumulacja tkanki tłuszczowej w okolicy bioder i ud. Trudniej
też się jej pozbyć. Bywa, że pacjenci
gromadzący tkankę tłuszczową w okolicy brzucha mają bardzo szczupłe kończyny i często chudną równomiernie:
tyle samo ubywa wokół pasa, co w biodrach i udach. W efekcie pacjent cały jest szczuplejszy i lżejszy, ale brzuch
nadal jest dominującą częścią jego ciała. Problem ten dotyczy częściej panów
niż pań, u których występuje tendencja
do kumulacji niechcianej tkanki w dolnych partiach ciała (biodra, uda). Jeżeli
mamy skłonność do otyłości brzusznej,
należy odżywiać się według dostosowanego do własnych potrzeb planu żywieniowego, ale w tym wypadku
szczególnie unikać produktów wysokowęglowodanowych, np. białego pieczywa, czy ciast.

– średnia cena r ynkowa

dr inż. Olga
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dietetyk
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licy brzucha. Jakby tego było mało, stresowi towarzyszy wzmożona produkcja
noradrenaliny – pobudza ona apetyt
na słodycze. Dodatkowo bezsenność zaburza produkcję leptyny – białka, które
steruje gospodarką energetyczną organizmu. Jego ilość rośnie, a my zaczynamy
buszować nocą po lodówce.

PROBLEM DAMSKO-MĘSKI
Otyłość brzuszna uchodziła jeszcze
do niedawna za typowo męską przypadłość – tkanka tłuszczowa panów obejmuje bowiem zwykle pas brzucha, tworząc tzw. oponkę. O takim rozłożeniu
„zapasów” decydują androgeny (hormony męskie). Ich wyższe stężenie można
zaobserwować także u kobiet w okresie
menopauzy. Bywa, że dzieje się to nawet przed osiągnięciem przez nie danego wieku biologicznego, pod wpływem
np. terapii hormonalnej lub niewłaściwie dobranych środków antykoncepcyjnych. Mniej estrogenów (żeńskich
hormonów) to również mniej serotoniny, a zatem spadek nastroju i wzrost
apetytu na słodycze oraz tłuste, kaloryczne potrawy. Na szczęście możemy
z tym walczyć. Właściwie nawet musimy, bo zbyt duży obwód w pasie to najbardziej niebezpieczna forma otyłości.
Tłuszcz, zgromadzony w tej partii cia-

ZDANIEM
EKSPERTA
Michał Witecki,
terapeuta
manualny
Otyłość brzuszna powoduje przeciążenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, które często kompensujemy
przez nadmierne wyginanie się do tyłu, aby zachować środek ciężkości.
W ten sposób tworzą się kolejne deformacje. Mogą one skutkować bólami kręgosłupa, ale co ważniejsze, jeśli
otyłość będzie długotrwała, zmiany
w strukturze mogą okazać się trudno
odwracalne i wymagać rehabilitacji,
nawet kiedy uda się zrzucić zbędne kilogramy. Na szczęście po schudnięciu można skorygować postawę ciała,
co z pewnością ułatwi powrót do formy. Warto pamiętać, że wieloletnia
otyłość przeciąża także stawy, przede
wszystkim kolana, co może z czasem
utrudniać nie tylko uprawianie sportów, ale nawet spacery.

18 T A N I E L E K I

U osób otyłych
tłuszcz gromadzi
się również w szpiku
kostnym, co osłabia
kości. Kręgosłup też
jest słabszy, a stawy
bolesne.
ła jest lepiej ukrwiony i zawiera więcej
receptorów, przez co szybciej przyrasta.
Charakteryzuje go też specyficzny metabolizm – niemal zawsze prowadzi do zaburzeń przemiany materii i często skutkuje rozwojem zespołu metabolicznego,
tj. nadciśnienia, cukrzycy i niewłaściwej gospodarki lipidowej. Ponadto przy
otyłości brzusznej tłuszcz gromadzi się
nie tylko pod skórą, ale również w narządach wewnętrznych: mięśniach,
sercu, trzustce czy wątrobie. Pogarsza
to naturalnie ich pracę i zwiększa ryzyko ciężkich chorób, także nowotworów.

POWAŻNE KONSEKWENCJE
Nagromadzenie tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha predysponuje do rozwoju cukrzycy. Nadmiar wolnych kwasów
tłuszczowych prowadzi do nadprodukcji insuliny, a nawet upośledza tolerancję glukozy – zamiast dostać się do komórek, pozostaje ona we krwi. Wysoki
poziom cukru i trójglicerydów wpływa
na obniżenie dobrego cholesterolu. Zaburzona gospodarka lipidowa skutkuje z kolei rozwojem miażdżycy i chorób układu krążenia. Tycie sprawia, że organizm
potrzebuje więcej tlenu, tłoczy więc więcej krwi, a to może spowodować przerost
lewej komory. Pracę serca utrudnia dodatkowo jego otłuszczenie. Ryzyko nadciśnienia i udaru rośnie aż 3–4 -krotnie,
niewydolności krążenia – dwukrotnie. Otłuszczona jest wątroba i trzustka – do pracy zużywają białko, niezbędne do procesów zachodzących w mózgu.
Efekt? Kłopoty z pamięcią, a nawet demencja. Ponadto tłuszcz w brzuchu unosi
przeponę, co utrudnia oddychanie. Przy
wadze przekraczającej 100 kg mogą się
zdarzać zaburzenia snu i bezdechy nocne, a te stanowią bezpośrednie zagrożenie życia. Otyłość powoduje też tzw. częstomocz, źle wpływa na nerki i na układ
płciowy, np. będąc jedną z przyczyn zespołu torbielowatości jajników, niere-

gularnych cyklów i problemów z płodnością. Zwiększa również ryzyko raka
piersi i macicy, a u mężczyzn – jelita grubego i gruczołu krokowego.

SPORT NA ZDROWIE
U osób otyłych tłuszcz gromadzi się również w szpiku kostnym, co osłabia kości.
Kręgosłup też jest słabszy, a stawy bolesne i nierzadko z ograniczoną ruchomością. Pojawia się opuchlizna, żylaki i ryzyko zatorów. Niezbywalnym elementem
leczenia otyłości jest trening aerobowy,
ale należy go poprowadzić pod okiem specjalisty. Na początku lepiej unikać zbyt
intensywnych ćwiczeń, biegu czy skoków. Z modelowaniem sylwetki poczekajmy, aż waga spadnie. Zaleca się przede
wszystkim częste, regularne, zawsze poprzedzone rozgrzewką (zmniejsza ryzyko kontuzji) treningi wytrzymałościowe,
np. marsz, jazdę na rowerze, taniec lub
pływanie 4 razy w tygodniu przez 30–60
minut. Dla osób z dużą otyłością wskazany będzie np. aqua aerobic, który odciąża stawy i zwiększa zakresy ich ruchów.
Niezależnie od wybranej dyscypliny, pamiętajmy, że dopiero po 20 minutach wysiłku rozpoczyna się spalanie tłuszczu.
Ponieważ mięśnie są największym „konsumentem” energii z pożywienia, ruch
oczywiście sprzyja odchudzaniu, a przy
tym korzystnie wpływa na profil lipidowy, tolerancję glukozy czy ciśnienie. Stanowi zatem oczywistą odpowiedź na problem otyłości brzusznej.

WHR – CO TO TAKIEGO?
Wskaźnik WHR to narzędzie do rozpoznawania otyłości brzusznej. Światowa
Organizacja Zdrowia zaleca, by mierzyć
obwód talii w połowie odległości między dolnym brzegiem żeber a górnym
brzegiem grzebienia kości biodrowej,
natomiast obwód bioder – na wysokości krętarza większego. WHR oblicza się,
dzieląc obwód talii przez obwód bioder.
Jeśli u kobiet jest on równy lub większy
od 0,8, a u mężczyzn równy lub większy
od 1,0, rozpoznaje się otyłość brzuszną. Wpływ na wynik tego pomiaru może mieć jednak budowa kośćca czy gazy
w jelitach. Jeśli nie mamy pewności co
do słuszności wyniku, pamiętajmy, że już
sam obwód talii powyżej 88 cm u kobiet
i powyżej 102 cm u mężczyzn oznacza
nadmiar tłuszczu wewnątrz jamy brzusznej. Co ciekawe, pomiar obwodu pasa
znacznie częściej niż WHR koreluje z wynikami rezonansu magnetycznego, które
oceniają rozkład i wielkość tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej.

Co boli Polaków?
Szacuje się, że w ciągu
roku dolegliwości brzucha
dotykają 62 proc. dorosłych
Polaków. Odczuwamy je
nie tylko często, ale są też
bardzo różne.

Z

badania „Co boli Polaków?”
przeprowadzonego na zlecenie marki NO-SPA² wynika,
że kiedy już boli nas brzuch,
określamy go jako ściskanie (55 proc.),
kłucie (47 proc.), wzdymanie (49 proc.)
czy mdłości (47 proc.). Co piąty ankietowany przyznał, że doświadcza gniecenia. Rodzaje dolegliwości są bardzo
różnorodne, ale większość może być
spowodowana skurczami³.

KOBIETĄ BYĆ
Wśród osób dorosłych odczuwających boleści brzucha 78 proc. stanowią kobiety.
Wbrew powszechnej opinii częściej doświadczają one bólu związanego z ukła-

dem pokarmowym (4 mln) niż menstruacyjnego (3,8 mln)¹.

CZĘSTE PRZYCZYNY
Dolegliwości brzucha są przeważnie wywołane skurczem mięśni gładkich, z których zbudowane są narządy wewnętrzne
(np. jelita, moczowody, pęcherz moczowy,
przewody żółciowe czy macica). – Nie każdy wie, że mięśnie gładkie kurczą się niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy
nie. W normalnych warunkach pomagają one w prawidłowym funkcjonowaniu
organizmu i nawet nie są przez nas odczuwane. Natomiast czynniki takie jak
stres, niewłaściwa dieta lub inne zaburzenia czy choroby (np. nieprawidłowa flora
bakteryjna przewodu pokarmowego) mogą przyczynić się do występowania bardzo silnych skurczów, które wywołują odczucie bólu. Często mogą im towarzyszyć
dodatkowe objawy, w tym: nudności, wymioty, wzdęcia brzucha, zaparcia, bolesne parcie na mocz lub biegunka³,4 – wyjaśnia prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech
Cichy, kierownik Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób
Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

LEK DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Drotaweryna zawarta w leku NO-SPA to substancja, która działa w jamie brzusznej
i macicy w przypadku skurczu mięśni gładkich różnego
pochodzenia. Składnik szybko i całkowicie się wchłania
po podaniu doustnym. Dzięki
wysokiej selektywności działania praktycznie nie wchodzi
w interakcje z innymi lekami5 .
NO-SPA wskazana jest
do stosowania w stanach
skurczowych mięśni gładkich
związanych z:
● c horobami dróg żółciowych
(kamicą dróg żółciowych,

zapaleniem pęcherzyka
żółciowego, zapaleniem
okołopęcherzykowym,
zapaleniem przewodów
żółciowych, zapaleniem
brodawki Vatera),

●d
 róg moczowych
(kamicą nerkową, kamicą
moczowodową, zapaleniem
miedniczek nerkowych,
zapaleniem pęcherza
moczowego, bolesnym
parciem na mocz).

Ból brzucha może być także spowodowany poważnym problemem, jakim jest
np. zapalenie wyrostka robaczkowego.
Dlatego nie wolno go lekceważyć i należy
jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

NA RATUNEK
Estymuje się, że 23 proc. Polaków bagatelizuje problem, a przede wszystkim powinni pójść do lekarza. Rozpoznanie przyczyny i rozpoczęcie leczenia przeciwbólowego
powinien zawsze zacząć specjalista. Wśród
mężczyzn stosujących preparaty na ból
brzucha 7 na 10 wybiera leki inne niż przeciwskurczowe (np. ibuprofen i paracetamol)¹. Stosowanie tego typu leków na kłopoty związane z brzuchem to przeważnie
zamiatanie problemu pod dywan. Mogą
uśmierzyć, ale nie działają na częstą przyczynę dolegliwości, czyli skurcz.
Do najczęstszych przyczyn skurczowych bólów brzucha zalicza się:
✔ pochodzący z dróg żółciowych
✔ kolkowy (kolka jelitowa)
✔ zespół jelita nadwrażliwego
✔ bóle o charakterze kolki moczowej³.
W takich przypadkach rekomenduje się
stosowanie leków rozkurczowych, jak
drotaweryna.

skurczowych mięśni gładkich
przewodu pokarmowego,
na przykład w: chorobie
wrzodowej żołądka
i dwunastnicy, zapaleniu
żołądka, zapaleniu jelit,
zapaleniu okrężnicy, stanach
skurczowych wpustu

i odźwiernika żołądka, zespole
drażliwego jelita grubego,
zaparciach na tle spastycznym
i wzdęciach jelit, zapaleniu
trzustki. Lek jest również
stosowany przy schorzeniach
ginekologicznych, takich jak
bolesne miesiączkowanie 4 .

W leczeniu wspomagającym
NO-SPA może zostać użyta
bezpiecznie i z pożądanym
skutkiem w stanach

1 Opinion Way, 2011, Abdominal Pain in Poland [N=1001, próba reprezentatywna względem płci, regionu
oraz wieku; ocena bólu brzucha przeprowadzona na populacji kobiet (25.-65. rok życia) i mężczyzn
(35.-65. rok życia), badanie przeprowadzone metodą CATI), badanie w posiadaniu firmy.
2 Badanie internetowe „Co boli Polaków” przeprowadzone w okresie marzec-kwiecień 2014 na zlecenie
producenta marki NO-SPA (Sanofi-Aventis). Ankietę przygotowała firma Publicis. W badaniu udział
wzięło 5 222 osób: 3 591 kobiet (68,75%) i 1631 mężczyzn (31,23%). Grupa badanych została pozyskana
dzięki bannerom z informacją o ankiecie umieszczonym w Internecie.

3 Kotarski P. Zastosowanie leków rozkurczowych w leczeniu bólów brzucha. Terapia 2014; 2(300): 46-48.
4 Mastalerz-Migas A, Gwiazda E, Steciwko A. Bóle brzucha u dorosłych – diagnostyka różnicowa
i postępowanie terapeutyczne. Terapia 2009; 9 z.1 (299): 63-68.
5 ChPL No-Spy 40 mg, z 02/2014, stwierdzono interakcję jedynie z lewodopą – ze względu na
zmniejszenie jej działania przeciwparkinsonowego.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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URODA

CELLULIT
IZ ABEL A ORLICZ

RUCH I ZABIEGI

Walka ze skórką
pomarańczową jest
trudna. Jednak
nie tylko można
się jej pozbyć,
ale także sprawić,
aby już nigdy
więcej nie wróciła.
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C

ellulit to nic innego jak
nierównomiernie rozmieszczona tkanka tłuszczowa. Na zaburzenia
w prawidłowym obiegu
krwi i limfy wpływ mają m.in. brak
ruchu, siedzący tryb pracy, otyłość,
niewłaściwa dieta, w tym nadmierne
spożywanie węglowodanów, wysoko
przetworzonej żywności, soli.
Dolegliwość ta nie wybiera – dotyka zarówno pań szczupłych, jak
i z nadwagą, dojrzałych lub starszych,
ale też młodych dziewczyn. Partie ciała szczególnie narażone na powstawanie zmian to pośladki, uda i brzuch,

a czasem także biodra i przedramiona.
Skąd się bierze? – Produkty przemiany
materii i woda wpływają na powstawanie obrzęków, które utrudniają prawidłowy przepływ krwi i limfy. Jeśli
proces postępuje, zaczyna skutkować
gąbczastą, obrzmiałą strukturą skóry,
której powierzchnia ma liczne zagłębienia i nierówności – wyjaśnia kosmetyczka Anna Łagowska, właścicielka
LILA Kosmetyka Mobilna. – Obrzęki
powstające w wyniku rozrastającej się
tkanki tłuszczowej utrudniają dostarczanie tlenu komórkom tłuszczowym.
W ten sposób w początkowej fazie powstaje cellulit obrzękowy, czyli wodny,

Do walki z cellulitem najlepiej przystąpić na kilku frontach. Na pewno trzeba wygospodarować czas na codzienną aktywność fizyczną. I nie chodzi
o uprawianie wyczynowo sportu, ale
30–40 – minutowy trening przynajmniej trzy razy w tygodniu. Mogą być
to szybki spacer, marszobieg, fitness,
jazda na rowerze, pływanie – tak naprawdę wszelki ruch, który poprawi
krążenie krwi i usprawni pracę układu
limfatycznego. Równie istotne są zabiegi kosmetyczne.
– Istnieje kilka domowych sposobów łagodzących efekty „skórki pomarańczowej”, np. peeling kawowy, który
możemy sporządzić ze świeżo zmielonej kawy oraz oliwy z oliwek. Wmasowujemy go okrężnymi ruchami w skórę, skupiając się przede wszystkim
na okolicach objętych zmianami – doradza kosmetyczka. – Korzystnie działa
też niska temperatura, dlatego zaraz po kawowym peelingu nakierujmy na skórę intensywny zimny strumień prysznica. Najlepsze rezultaty

Aby zredukować
cellulit, a zarazem
zapobiegać
jego tworzeniu
się, konieczne
jest stosowanie
zbilansowanej diety.
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Cellulit rozwija się stopniowo, często
przez kilka miesięcy, a nawet lat.
● PIERWSZA FAZA to ta, gdy po ściśnięciu skóry np. na udach widać delikatne zagłębienia i nierówności.
Oznacza to, że przepływ limfy jest
utrudniony, ale nie można jeszcze
mówić o zastoju.
● DRUGA ma miejsce wówczas,
gdy cellulit widać gołym okiem, zarówno w czasie spoczynku, jak i ruchu. Komórki tkanki tłuszczowej
stają się obrzmiałe, bo układ limfatyczny i krwionośny jest obciążony, a powierzchnia skóry jest pofałdowana. Odwrócenie zmian
w przypadku dwóch pierwszych faz
wymaga przede wszystkim systematycznej aktywności fizycznej
i zbilansowania diety.
● FAZA TRZECIA pomarańczowej
skórki to odczuwanie bólu w miejscach powstawania cellulitu,
● CZWARTĄ można poznać po tym,
że wyczuwalne są na skórze guzowate stwardnienia.
W dwóch ostatnich fazach, oprócz
sportu i diety, trzeba dodatkowo skorzystać z profesjonalnych zabiegów
kosmetycznych.

daje prysznic naprzemienny: raz ciepłą, a raz zimną wodą, bo w rezultacie
takiego zabiegu skóra staje się bardziej
elastyczna. Masaże strumieniem wody
możemy połączyć tymi z wykorzystaniem szorstkiej rękawicy, dzięki której poprawimy ukrwienie skóry i oczyścimy ją z zalegających w niej toksyn
– dodaje Anna Łagowska.
Warto też przyjrzeć się ofercie
drogeryjnych i aptecznych kosmetyków antycellulitowych. W ich składzie znajdziemy m.in. wyciągi z liści herbaty, z kawy czarnej i zielonej,
z kasztanowca, guaranę, algi, a także
L-karnitynę. Hamują i redukują one
odkładanie się tkanki tłuszczowej,
a jednocześnie pobudzają mikrokrążenie. By jednak zobaczyć efekt działania kosmetyków, trzeba stosować
je systematycznie. Szybsze rezultaty dają niewątpliwie zabiegi w gabinetach kosmetycznych. – Te dedykowane
walce z cellulitem to m.in. endermologia, czyli masaż za pomocą głowicy,
drenaż limfatyczny ręczny lub przy

– średnia cena r ynkowa

ZMORA NASZYCH
CZASÓW

FAZY ROZWOJU
CELLULITU

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

który później przekształca się w tłuszczowy – dodaje Anna Łagowska.
„Skórka pomarańczowa” może
również wynikać z predyspozycji genetycznych, ale też złych nawyków,
np. zbyt częstego korzystania z gorących kąpieli, zakładania za ciasnych
ubrań, chodzenia na wysokim obcasie. – Jedną z przyczyn powstawania
cellulitu są również zaburzenia hormonalne. Często mówi się, że to przypadłość typowo kobieca, bo wynikająca z liczby estrogenów, czyli żeńskich
hormonów, które mają znaczący
wpływ na przyrost tkanki tłuszczowej. Trzeba też pamiętać, że zaburzenia hormonalne mogą być wynikiem
m.in. długotrwałego stresu – dodaje
Anna Łagowska.

R E K L A M A

P O L E C A J Ą

URODA
ROZPOZNAJ WROGA
● Cellulit cyrkulacyjny powstaje
na skutek zmian we włóknach kolagenowych, które rozpychają komórki tłuszczowe. Może być bolesny.
By go usunąć, konieczne jest zastosowanie profesjonalnych zabiegów
kosmetycznych.
● Cellulit wodny, inaczej zwany
obrzękowym, powstaje głównie
na skutek gromadzenia się wody w organizmie. Utrudniony przepływ krwi
i limfy powoduje, że z ciała nie są prawidłowo usuwane toksyny. To z kolei
sprawia, że woda i komórki tłuszczowe są niejako wypychane ku zewnętrz-

nym warstwom skóry. W tym przypadku ważna jest zmiana diety (by woda
nie zatrzymywała się w organizmie),
czasem za ten rodzaj „skórki pomarańczowej” odpowiadają także zaburzenia hormonalne.
● Cellulit tłuszczowy, inaczej zwany też lipidowym, wynika z gromadzenia się w komórkach kwasów tłuszczowych. Nieprawidłowe usuwanie
produktów przemiany materii prowadzi do powstawania grudek i nierówności. Przy tym rodzaju cellulitu ważna
jest zmiana diety (na mniej tłuszczową)
oraz systematyczny ruch.

Jednym
ze sposobów
walki
z cellulitem
jest peeling,
który pobudza
krążenie
i delikatnie
rozbija złogi
tłuszczu.
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użyciu specjalnego urządzenia, karboksyterapia polegająca na wstrzykiwaniu dwutlenku węgla, rozbijanie
tkanki falami ultradźwiękowymi oraz
zabieg z użyciem lasera na podczerwień – wymienia Anna Łagowska.

ODPOWIEDNI JADŁOSPIS
Aby redukować cellulit, a zarazem zapobiegać jego tworzeniu się, konieczne
jest stosowanie na co dzień zbilansowanej diety. Powinna być ona oparta
na odpowiedniej proporcji węglowodanów do tłuszczu i białka oraz bogata
w błonnik, który reguluje przemianę
materii. – Otyłość i nadwaga są najczęstszą przyczyną powstawania cellulitu, ale jego tworzeniu się sprzyja też spożywanie produktów wysoko
przetworzonych, smażonych potraw,
syntetycznych barwników, cukru oraz
soli, która zatrzymuje wodę w organizmie – mówi Anna Łagowska.
W menu nie powinno zabraknąć
ryb (łosoś, sardynki, makrela, pstrąg),
bogatych w kwasy omega 3, które
nawilżają skórę, oraz lekkostrawnych nieprzetworzonych produktów, tj. kasz gryczanej, jęczmiennej,
jaglanej, brązowego ryżu. Można też
uzupełnić jadłospis produktami zawierającymi naturalne estrogeny roślinne, które odpowiadają za prawidłowy poziom żeńskich hormonów.
Znajdziemy je m.in. w kalafiorach,
brokułach, brukselce, siemieniu lnianym. Bardzo ważne jest również picie
odpowiedniej ilości wody (ok. 2–2,5 litra na dobę), by odpowiednio nawodnić organizm. Dzięki temu następuje
szybszy transport odżywczych składników do komórek, ale też usuwanie
z nich szkodliwych toksyn.

FELIETON
MART YNA ROZESŁ ANIEC

Relacja dziecka z matką jest
zawsze inna od tej z ojcem.
Nie znaczy to, że kogoś
kocha się bardziej lub mniej.
Kobiety mają większą
tendencję do okazywania
uczuć, dużo rzeczy chcą
wiedzieć, ojcowie natomiast
czasami sprawiają
wrażenie odizolowanych
od życia rodziny.

T

radycyjna polska rodzina
nadal opiera się na schemacie: zapracowany, trochę
nieobecny tata i zaangażowana w życie dzieci mama.
Ale to wcale nie musi oznaczać, że tatusiowie nie mają ochoty wiedzieć, co się
dzieje u ich pociech. Po prostu mają do
nich inne podejście.

MAMA I TATA
Trudno jest mi wypowiadać się na ten temat, nie odnosząc się do własnego życia. Niewiele wiem, o relacji ojciec - syn,
ale ta ojciec - córka jest mi całkiem dobrze znana. Tata, powszechnie uznawany przez moich znajomych za mafiozę, zawsze budził strach. W dzieciństwie nie
rozmawialiśmy zbyt wiele, chyba oboje nie mieliśmy takiej potrzeby. Poza tym
tatę nie bardzo interesowała rozmowa
z osobą, która była na zupełnie innym poziomie rozwoju niż on. Przez to nie
spełniło się marzenie mamy o dwujęzycznej córce. Przez jakiś czas starała
się ze mną rozmawiać po francusku.
Jednak bardzo szybko zauważyła,
że jej starania spełzną na niczym, bo tato nie wywiązywał się ze swojego „polskiego” zadania.

ZROZUMIENIE BEZ SŁÓW
Pierwszy moment, kiedy ojciec zorientował się, że mogę być dla niego godnym
rozmówcą, nastąpił wraz z moim pytaniem „Jak działa giełda?”. Zaświeciły mu się oczy i zaczął odpowiadać z wiel-

TATA,

KTÓREGO NIE MA

kim zapałem. Mówił ze zdecydowanie
większym zaangażowaniem niż wtedy,
gdy czytał mi bajki, zasypiając przy nich
szybciej niż ja. Czerwony Kapturek i wilk
zawsze wydawali się bardzo nudni, czasem trudno było się zorientować, czy to
wilk zjadł babcię czy babcia wilka. Z rozmowy o giełdzie nie zrozumiałam zbyt
wiele, ale już wiedziałam, jaką przyjąć
strategię, żeby wciągnąć ojca w dyskusję.
Nie twierdzę, że tato się mną nie interesował. Mimo tego ograniczonego kontaktu zawsze wiedziałam, że jestem jego
ukochaną córeczką (chociaż nie stosował
standardowych procedur jak rozpieszczanie i nadmierna kontrola). Zarówno jemu,
jak i mnie pasowała taka relacja. Oboje
woleliśmy leżeć na kanapie w milczeniu,

niż zadawać sztampowe pytania: „Jak
tam w szkole?”, „Jak w pracy?”. Rozmowy
przez telefon trwały minutę, dwie – same
konkrety, bez zbędnej paplaniny. Zawsze
starał się traktować mnie jak partnera
a nie jak zasmarkanego dzieciaka. Myślę,
że obrał dobrą taktykę, nawet jeśli nieświadomie. Nie trzeba się od razu kumplować, bo przez to bardzo łatwo stracić szacunek w oczach dziecka. My znaleźliśmy
równowagę w tej relacji.

Ojciec starał się
traktować mnie
jak partnera, a nie
jak zasmarkanego
dzieciaka.
POD SKRZYDŁAMI RODZICA
Słucham opowieści swoich koleżanek, które są zażenowane, kiedy ojcowie dopytują
je o chłopaków. Mężczyźni czasem zachowują się jak neandertalczycy, kompletnie
nie wiedzą, jak zacząć rozmowę z córką.
A córki są jak koty – jeśli chcesz je pogłaskać, uciekną, a gdy się nimi nie interesujesz, to same siadają na kolana. Z drugiej
strony większość ojców nie lubi słuchać
o problemach czy pierwszych miłościach.
Tata zawsze powtarzał, że moi chłopcy
to „przejściówki”, więc nie będzie się angażował w te znajomości. Kiedyś z tego powodu cierpiałam, teraz wiem, że miał rację. Chociaż dobrze by było, żeby
z przyszłym zięciem zamienił
parę słów…
Nie będę rozstrzygać, czy
ojciec powinien być kolegą, czy
nie. Tego nie wiem. Jedno jest pewne,
ma być podporą dla dziecka i jego ostoją. A to, czy zagra w piłkę i pośpiewa kołysanki jest sprawą drugorzędną. Ważne, żeby był obecny w najważniejszych
momentach życia dziecka. Mój był. Takiego rodzica życzę każdemu!
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RUCH TO ZDROWIE

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

KINGA POPIOŁEK

JAK PRZYJEMNIE

S

pływy, które wielu kojarzą
się ze spontanicznymi studenckimi wypadami w plener, przeżywają swoją drugą młodość. W kajakowe
przystanie i udrażnianie szlaków inwestuje się coraz więcej, a internet aż roi
się od portali, które oferują wsparcie
w samodzielnym przygotowaniu wyprawy. Skąd ta popularność? Kajaki są rozrywką niemal dla wszystkich,
a organizacja nawet dłuższego spływu
to rozrywka na każdą kieszeń.Jednak
zanim wsiądziesz do kajaka, musisz postawić sobie trzy podstawowe pytania:
Ile masz czasu? Jakie masz fundusze?
I jak bardzo lubisz się zmęczyć?

NA ZDROWIE
Wyprawa, poza odpoczynkiem wśród malowniczych, widzianych z zupełnie innej

Pływanie kajakiem
to rozrywka dla każdego,
kto lubi aktywne spędzanie
czasu na świeżym powietrzu.
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perspektywy krajobrazów, to także duża dawka zdrowia. Wiosłowanie wspiera krążenie i pracę płuc, a przebywanie
nad wodą doskonale nawilża górne drogi oddechowe. Rytmiczne ruchy wiosłem
to również świetny pomysł na relaks. Nawet najbardziej uporczywe czarne myśli
muszą ustąpić skupieniu, jakiego wymaga
utrzymanie się na właściwym kursie.

WYPOŻYCZALNIE
Kajakarstwo nie wymaga dalekich podróży. Pływać można nawet po lokalnych rzeczkach, o ile szlak jest
udrożniony, a w pobliżu funkcjonują
wypożyczalnie sprzętu. Ważne, żeby podróż do miejsca rozpoczęcia wyprawy
nie trwała zbyt długo. To, jak daleko położona jest rzeka i na którym jej odcinku chcemy zacząć, ma wpływ na budżet
całego przedsięwzięcia. Większość wy-

PRZEMYŚLANY WYBÓR TRASY
Zanim wybierzemy trasę, zastanówmy
się, jak lubimy odpoczywać. Czy tęsknimy
za błogim lenistwem, a może relaksuje
nas aktywne spędzanie czasu? Od odpowiedzi na te pytania zależy, czy powinniśmy wybrać dolny, spokojny bieg rzeki,
lub górny – kręty i narowisty.
W wyborze odpowiedniej trasy pomocne będą internetowe serwisy fanów
tego sportu (np. kajak.org.pl) lub informacje zamieszczone przez profesjonalnych organizatorów spływów. Rzeki są w nich opisane według poziomu
trudności spływu, a ich odcinki mają

dokładnie wskazane przeszkody (m.in.
mosty, kłody, katarakty).
Wśród najbardziej popularnych
polskich szlaków prym wiedzie Krutynia, która choć pełna jest malowniczych zakrętów, ma wolny i przyjazny nawet nowicjuszom nurt. Dużą
popularnością cieszą się także spływy
Kanałem Augustowskim, w którym
odcinki leśne poprzecinane są przeprawami przez zabytkowe śluzy. Swoistą mekką kajakarzy jest też Drwa,
która co chwilę zaskakuje zmiennością – raz jest wąska i bystra, innym
razem szeroka i leniwa, czasem przecina leśne ostępy, a następnie snuje
się przez słoneczne pola i łąki.

ZANIM WYPŁYNIESZ
Choć kajakarstwo nie wymaga dużej
krzepy, przed rozpoczęciem spływu
warto przeprowadzić rozgrzewkę. Przez
2–3 minuty wykonujmy energiczne rozmachy rąk, krążenia ramion i skręty tułowia. Nie zapomnijmy też o nadgarstkach. Splećmy dłonie i zróbmy nimi
kilkanaście obrotów w jedną i drugą
stronę. Na zakończenie kilka pajacyków
i skłonów. W końcu przed nami dłuższa
droga, podczas której będziemy głównie
siedzieć. Warto więc tuż przed nią rozruszać stawy i pobudzić krążenie.

NIEZBĘDNIK KAJAKARZA
● Gumowe buty – przydadzą się podczas wodowania
kajaku. Do kupienia w każdym sklepie sportowym
lub w dyskoncie.

do opalania z wysokim filtrem. Wysiłek fizyczny
i woda przyspieszają opalanie i grożą silnym poparzeniom słonecznym.

● Nieprzemakalny
pojemnik – jeden na dokumenty i telefon, a drugi na aparat fotograficzny. Możemy wykorzystać
● Ochrona przed słońszczelne pudełka do przecem – okulary przeciwchowywania żywności, ale
słoneczne, kapelusz z du- wcześniej sprawdźmy ich
żym rondem, koszulka
skuteczność. Wystarczy
osłaniającą ramiona,
włożyć do środka kartspodnie za kolano i krem kę, zamknąć wieko i zanu● Rękawiczki rowerowe
– zapobiegają odciskom
spowodowanym trzymaniem wiosła.
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rzyć w wannie lub misce
z wodą. Pozostałe rzeczy
(jedzenie, ubrania, namiot
etc.) spakujmy do dużego
nieprzemakalnego worka
lub do worka na śmieci
i dokładnie zawiążmy.
● Prowiant – minimum
to dwa litry wody na osobę
na dobę i pożywne przekąski (batony, kabanosy,
kanapki, banany), które
zabierzemy do kajaka,
by uzupełniać paliwo bez
schodzenia na ląd.

– średnia cena r ynkowa

– średnia cena r ynkowa

ACH,

pożyczalni, prócz opłat za kajaki (od 7
do 35 złotych za godzinę lub od 25 do 65
złotych za dobę), liczy sobie także za ich
dowóz na start. Ci, którzy skłonni są wydać więcej, mogą wykupić dodatkowe
atrakcje – wieczornego grilla z piwem
i kiełbaskami, ognisko oraz nocleg w zaprzyjaźnionym gospodarstwie agroturystycznym. Warto zapytać też o możliwość udostępnienia takich akcesoriów
jak piankowe siedziska (poprawiają komfort) i wodoodporne worki na rzeczy.
Przed wyprawą pamiętajmy też o wyborze właściwego rozmiaru kamizelki
– ich wyporność jest uzależniona od wagi osoby, której chronią.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Wyprawa kajakiem w doborowym towarzystwie po jednej
z pięknych polskich rzek może być receptą na udany
urlop. I to bez względu na to, czy mamy dzień,
dwa czy tydzień wolnego.
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M E DY C Y N A N AT U R A L N A

ALEKSANDR A MEC

Miał chronić przez cały
rok, pod warunkiem
że jego kwiaty były ścięte
24 czerwca o północy,
a następnie usmażone
i zjedzone. W niektórych
kulturach był rośliną, przed
którą zdejmowano nakrycie
głowy. Dziki bez czarny.
30 T A N I E L E K I

o jedna z najstarszych roślin leczniczych, której
od zawsze przypisywano
wiele cudownych właściwości. Ludy germańskie traktowały ją jako „drzewo życia”, zaś słowiańskie stosowały jako środek na febrę.

nasion, a nawet kory. W przypadku tej
ostatniej istotny był nawet sposób jej pozyskiwania. Skrobana z dołu do góry
miała wykazywać właściwości wymiotne, natomiast z góry na dół – przeczyszczające. Z kwiatów czarnego bzu sporządzano tzw. wodę bzową lub poduszeczki
rozgrzewające na bóle uszu, podbrzusza czy dolegliwości reumatyczne, z owoców robiono soki, marmolady, powidła
i wina, z nasion specjalny olejek, zaś
ze świeżych liści wyrabiano maści i plastry do okładów. Z młodych liści, które suszono, oraz z pędów przygotowywano proszek, podawany w rosole mięsnym
lub zupie mlecznej jako środek przeciw
zaparciom. Parę z herbaty bzowej zaprawionej octem stosowano do inhalacji
przy silnym kaszlu suchym i mokrym.

TRADYCJA

WSPÓŁCZEŚNIE I NATURALNIE

W medycynie ludowej używano jej kwiatów, owoców, liści, pączków liściowych,

Obecnie jedynym surowcem leczniczym
są kwiaty, pozyskiwane głównie

ZŁOTO

T

POSADŹ NA DZIAŁCE
W naturze dziki bez czarny może osiągać wysokość do 10 metrów, ale w ogródku można go kontrolować, aby nie był
wyższy niż 3 metry. Lubi gleby żyzne

PRZEPIS NA SYROP
Z CZARNEGO BZU
SKŁADNIKI I PRZYGOTOWANIE:
30 świeżych kwiatostanów zalać
podgrzanym syropem, przyrządzonym z 1 l wody i 1 kg cukru z dodatkiem niewielkiej ilości kwasku cytrynowego lub całej pokrojonej
w plastry cytryny. Po 12 godzinach
zlać syrop do butelek lub karafek
i używać jako dodatek do koktajli.
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Nazywany jest potocznie bzem lekarskim, dzikim, czarnym, pospolitym, aptekarskim lub białym.
W niektórych regionach Polski
jeszcze egzotyczniej, bo bzowiną, hyćką, hyczką, holunderem, gołębią pokrzywą. Dziki bez
czarny (Sambucus nigra) w naszym kraju występuje bardzo powszechnie na brzegach lasów,
na zrębach leśnych, przy wysypiskach śmieci, na miedzach pól,
zwłaszcza silnie nawożonych azotem, przy rumowiskach, domostwach, często tworzy również zarośla na nieużytkach.

i wilgotne oraz nasłonecznione stanowiska. Młode pędy są zielone, kora na starszych jest szarawa lub brunatno-szara,
podłużnie spękana.
Kwiaty bzu, drobne, białe lub kremowe, mają bardzo silny, wręcz odurzający zapach, który nie każdemu
odpowiada. Roślina kwitnie w maju
i w czerwcu, będąc zapowiedzią lata.
Owocami są drobne, lśniące, soczyste
czarno-fioletowe pestkowce podobne do jagód, o intensywnym ciemnoczerwonym soku. Dojrzewają w końcu
sierpnia i we wrześniu na czerwonawych szypułkach. Kwiaty dzikiego bzu
czarnego zawierają flawonoidy (m.in.
rutynę, kwercetynę, astragalinę), kwasy organiczne (walerianowy, ferulowy),
kwasy polifenolowe (kawowy, chlorogenowy), olejki eteryczne, związki aminowe, garbniki, saponiny, śluzy i około
9 proc. związków mineralnych (wapń,
sód, potas, żelazo, glin).
Owoce są bogate w antocyjany,
witaminy A, B, B1, B2, C i J, pektyny,
garbniki, sole mineralne, olejki eteryczne, żywice, woski oraz wiele kwasów organicznych (jabłkowy, octowy,
winowy, walerianowy, benzoesowy),
enzymy oraz związki o charakterze
hormonów płciowych.
Uwaga: we wszystkich częściach
świeżej rośliny występuje typowy dla
niej związek – glikozyd sambunigryna,
posiadający właściwości toksyczne, powodujący uczucie słabości i wymioty.
Glikozyd ten rozkłada się jednak podczas suszenia i gotowania, więc spożywanie przetworzonego surowca jest
bezpieczne.

– średnia cena r ynkowa

ze stanu naturalnego. Ścina się całe
kwiatostany, w suche dni maja i czerwca, tuż przed kwitnieniem, gdy część
kwiatów (brzeżne) są już rozwinięte,
a środkowe jeszcze nie. Uzyskany w ten
sposób surowiec trzeba suszyć w ciemnym (na słońcu ciemnieją, tracąc właściwości lecznicze), przewiewnym miejscu
w temperaturze maksymalnie 30 st. C.
Napar z kwiatów bzu czarnego działa wykrztuśnie oraz napotnie przy przeziębieniach, grypie, katarze oraz kaszlu.
Poleca się go także do płukania ust i gardła. Ponadto ma działanie moczopędne.
Składniki pozyskiwane z dzikiego
bzu czarnego stosuje się zewnętrznie
w postaci kąpieli i maseczek. Mają one
bowiem działanie ściągające, przeciwzapalne, przeciwwysiękowe, antyseptyczne i zapobiegają pękaniu naczyń
krwionośnych.
Tonik z kwiatów czarnego bzu znakomicie działa na starzejącą się, ziemistą cerę, którą wygładza i zmiękcza.
Ponadto wybiela piegi oraz łagodzi oparzenia słoneczne. Kwiaty bzu czarnego działają kojąco także na cerę tłustą,
mieszaną i naczynkową. Napar z kwiatów czarnego bzu polecany jest również
do mycia i płukania suchych włosów.

JEDEN KRZEW,
WIELE NAZW

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Napar z kwiatów
bzu czarnego
działa wykrztuśnie
oraz napotnie.
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INGA K A Z ANA

W

okół alergii na zwierzęta narosło sporo
mitów. Jak choćby
ten, że głównym jej
źródłem jest sierść.
Tymczasem alergeny zawarte są w złuszczającym się naskórku i płynach ustrojowych zwierzaka – moczu, ślinie, łoju.
Oczywiście, uczulające cząstki przylegają
także do futra (stąd po głaskaniu zwierzaka trzeba umyć ręce), ale przede wszystkim do przedmiotów, z którymi pupile
mają kontakt – zabawek, legowiska, mebli, dywanów, podłóg. W trakcie czesania
czy zwykłej zabawy przedostają się do powietrza, co powoduje, że 10 procent małych alergików odczuwa uciążliwe dolegliwości – kaszel, nieżyt nosa, wysypkę
skórną – już od samego przebywania
w tym pomieszczeniu co zwierzę. Kolejna
nieścisłość: pies o białej sierści nie uczula wcale mniej niż ciemnowłosy. Barwnik
nie ma tu nic do rzeczy, bo to nie on powoduje niepożądaną reakcję, lecz kontakt
z wydzielinami. Ale jest ziarno prawdy
w stwierdzeniu, że „bezpieczniejszy” dla
alergika jest pies długowłosy, pod warunkiem że nie należy do ras mocno liniejących, oraz ten, który nie ślini się obficie.

HIGIENA TO PODSTAWA
Jeśli dziecko ma niezbyt nasilone uczulenie, a bardzo chce mieć psa, trzeba zadbać o takie przystosowanie mieszkania,
by nie było magazynem dla alergenów.
Należy pozbyć się dywanów, zasłon i tapicerowanych mebli, bo wydzieliny zwierzęcia szczególnie mocno wnikają w tkaniny. Podłoga powinna być drewniana
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NA ŁAWIE OSKARŻONYCH
– KOTY
Dużo silniej niż psy uczulają koty. I tu
znowu – źródłem nie jest bezpośrednio
sierść zwierzęcia, ale antygen Fel d 1, wy-

Jeśli dziecko ma nasilone objawy
uczuleniowe, branie do domu zwierzaka nie jest dobrym pomysłem.
Gdy maluch jest obciążony (któreś z rodziców jest alergikiem),
ale sam objawów uczulenia
nie ma – można zrobić testy skórne pod kątem nadwrażliwości
na zwierzęta. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno test skórny, jak
i ten z krwi pokażą tylko, czy dziecko aktualnie nie reaguje uczuleniem. Później może się to zmienić.

stępujący w ślinie oraz łoju i dopiero poprzez lizanie przenoszony na futro. Gdy
dziecko weźmie kociaka na ręce, zacznie
go głaskać, kocie alergeny będą miały
kontakt z jego skórą i mogą wywołać niepożądane reakcje.
Siła oddziaływania zależy od wieku
i płci zwierzaka, gdyż podlega wpływom
gospodarki hormonalnej. Koty uczulają
bardziej niż kotki, bo testosteron pobudza
wydzielanie łoju, a estrogeny – zmniejszają. W poszczególnych okresach swojego życia zwierzę będzie więc źródłem antygenu
w różnym natężeniu: kocięta będą uczulać
mniej niż te dojrzałe płciowo, a wykastrowany kot słabiej niż niewykastrowany.

ODCZULANIE – KIEDY?
Jeśli maluch ma już symptomy alergii
– atopowe zapalenie skóry, objawy ze strony przewodu pokarmowego, alergiczny
nieżyt nosa – ryzyko uczulenia na zwierzaki jest spore. Może więc zdecydować
się na odczulanie? Taka procedura zalecana jest raczej w ciężkich przypadkach.
Immunoterapia nie daje bowiem gwarancji skuteczności: może przynieść pozytywny efekt, ale zdarzają się sytuacje nasilenia objawów podczas jej przeprowadzania.
Dlatego podczas wywiadu kwalifikującego do zabiegów bierze się pod uwagę bardzo wiele czynników. Poza tym lekarze
wychodzą z założenia, że odczulać należy w pierwszym rzędzie na alergeny, których nie sposób usunąć z najbliższego
otoczenia. A pies czy kot – jakkolwiek brutalnie to brzmi – do nich nie należą. Poza tym alergii się nie leczy, a tylko zmniejsza wrażliwość na uczulającą substancję.
Dlatego nigdy nie można mieć pewności,
że zwierzę nie stanie się źródłem kłopotów ze zdrowiem.

Koty uczulają
bardziej niż kotki,
bo testosteron
pobudza wydzielanie
łoju, a estrogeny
– zmniejszają.

Konsultacja: lek. med. Arkadiusz
Miller
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UCZULA

TEST NIE ZAWSZE
DA NAM ODPOWIEDŹ
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Jedyny, absolutnie pewny
sposób na poradzenie sobie
z alergią na zwierzęta
to przekonanie dziecka,
że pupile muszą opuścić
nasz dom. Być może
da się tego uniknąć, jeśli
wprowadzimy restrykcyjne
zasady higieniczne.

lub wyłożona terakotą, codziennie sprzątana, najlepiej przy użyciu odkurzacza
z filtrem HEPA, lub myta wodą. Pies musi
się też nauczyć, że nie ma wstępu do dziecięcego pokoju, sypialni, a tym bardziej
że nie wolno mu wchodzić do łóżka. Miejsca, które pupil zwykł ślinić, należy codziennie zmywać wodą z detergentem.
Odrębną sprawą jest higiena czworonoga. Co prawda weterynarze nie zalecają
kąpania psów częściej niż co parę miesięcy, ale w sytuacji zagrożenia zdrowia malucha należy go myć, i to codziennie (choć
zwierzakowi może nie wyjść to na dobre).
Do pozbycia się uczulających cząstek wystarczy spłukanie zwierzaka pod bieżącą
wodą, a latem zachęcanie go do pływania
(w stawie, jeziorze, rzece). Ważne jest, aby
po takiej kąpieli łazienkę przewietrzyć.
Wilgoć, czyli drobne cząstki wody unoszące się w powietrzu – w tym przypadku
wraz z alergenem – zainhalowane przez
malucha mogą prowadzić do reakcji skurczowej oskrzeli i napadu duszności.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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ŚWIAT

WIDZIANY
INACZEJ

się poleceniom, bo nie rozumieją ich treści. To, co mówimy, traktują dosłownie,
bo nie pojmują metafor i pojęć abstrakcyjnych. Przykład? Na placu zabaw wisi tabliczka z informacją, że korzystać
z niego mogą osoby do 10. roku życia.
Dziecko dotknięte autyzmem może nie
wpuścić na huśtawkę 11-latka i nie pozwoli zbliżyć się do zabawek rodzicom.
Wiele maluchów z zaburzeniami nie
mówi, nie naśladuje, ma trudności z koncentracją. Bez terapii mogą pojawić się
wtórne problemy, takie jak agresja czy autoagresja. Krzywdzący stereotyp to łączenie autyzmu z chorobą psychiczną oraz
niskim ilorazem inteligencji. W rzeczywistości poziom intelektualny tych dzieci
czy dorosłych może mieścić się w normie
wiekowej, a nawet go przekraczać.

MAŁGORZ ATA
ŻEBROWSK A-PIOTR AK

Autyzm to nie choroba,
ale całościowe zaburzenie
rozwoju. Wymaga jak
najwcześniejszej diagnozy
i terapii, aby dziecko
w dorosłym życiu miało
szansę być samodzielne.

P

ierwsze lata życia dziecka
to czas, kiedy umacnia się
jego więź uczuciowa z rodzicami oraz następuje rozwój emocjonalny i fizyczny. Niestety to również okres, kiedy mogą
ujawnić się symptomy zaburzenia rozwojowego, jakim jest autyzm. Niepełnosprawność ta dotyczy nie tylko malucha, ale i wszystkich w jego najbliższym
otoczeniu. Rodziny dzieci z autyzmem
przeżywają ogromny dramat, często doświadczają braku wsparcia oraz niezrozumienia dla „dziwnych” zachowań dziecka. Jak to zmienić?

WCZESNE SFORMUŁOWANIE
Nie potrafimy dokładnie wyjaśnić przyczyn autyzmu. Po raz pierwszy został
opisany w 1943 roku. Początkowo za jego

podłoże uważano nieprawidłowe relacje
rodzinne (teoria „zimnej matki”). Dziś
wiemy, że była to krzywdząca ocena,
bo mamy do czynienia z całościowym
zaburzeniem rozwoju dziecka. Oznacza
to, że jego mózg w sensie biologicznym
i neurologicznym funkcjonuje inaczej
niż narząd zdrowego malucha. Z całą
pewnością nie możemy tu jednak mówić
o chorobie psychicznej.
Objawy autyzmu mogą być widoczne od pierwszych tygodni życia lub pojawić się nagle, ale prawie zawsze przed
trzecim rokiem życia. Pomimo to, zaburzenia wykrywa się również u młodzieży i dorosłych. To późne rozpoznanie wynika zwykle z trudności w postawieniu

SPRAWDŹ, CZY DZIECKO
PRAWIDŁOWO SIĘ ROZWIJA
●D
 o 18. miesiąca życia dziecko powinno reagować na swoje imię i przytulać się,
kiedy spotka je coś przykrego.
●P
 rzeciętnie rozwijający się dwulatek naśladuje już dźwięki pojazdów, zwierzątek
i wskazuje palcem przedmiot, który chce dostać.
●T
 rzylatek słucha i dopytuje („po co?”, „dlaczego?”), dąży do samodzielności
(ubieranie się, jedzenie, czesanie).
●S
 tarsze dziecko pokazuje innym, kiedy zobaczy coś ciekawego, mówi, jak
ma na imię, i potrafi bawić się z dziećmi.
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jednoznacznej diagnozy, ponieważ u każdej osoby symptomy wyglądają nieco inaczej. Różny jest też stopień ich nasilenia
– od postaci łagodnej (mówimy wówczas
o zespole Aspergera) do ciężkiej. Dlatego we współczesnej literaturze medycznej stosuje się określenie „spektrum zaburzeń autystycznych”.

NIEPOKOJĄCE OBJAWY
Wczesne rozpoznanie autyzmu jest trudne i na początku decydująca bywa intuicja rodziców. Czasem zachwycamy się,
że niemowlę jest nadzwyczaj spokojne
i grzeczne. I może tak jest w rzeczywistości. Jednak kiedy malec równocześnie nie
nawiązuje kontaktu wzrokowego z mamą,
nie ma odruchu przytulania się czy nie
ujawnia emocji, to znak, że powinniśmy
zacząć wnikliwą obserwację. Możemy też
porównywać jego rozwój z listą umiejętności stosownych do wieku (patrz ramka).
Oczywiście, maluch może nabyć
pewne sprawności później niż rówieśnicy i nie oznacza to, że dzieje się coś niepokojącego. Jednak jeśli nie opanowało
pewnych umiejętności, należy te spostrzeżenia skonsultować ze specjalistą. Rodziców zawsze powinna zaniepo-

koić sytuacja, gdy dziecko wycofało się
z jakiejś umiejętności, którą już posiadało, nie akceptuje zmian w otoczeniu
i ma skłonność do wielokrotnego powtarzania pewnych ruchów (np. otwierania
i zamykania drzwi, kręcenia w kółko jakimiś przedmiotami) lub ma kłopot w komunikowaniu się. Warto wówczas rozpocząć notowanie naszych obserwacji albo
nagrywanie niepokojących zachowań.
Pokazanie ich specjaliście (psychologowi,
pediatrze) może ułatwić diagnozę.

LECZENIE I TERAPIA
Nie istnieje lek na autyzm. Należy dbać
o ogólny stan zdrowia: u dzieci, u których są do tego wskazania, stosować specjalistyczną dietę np. bezglutenową lub
bez laktozy. Kluczowa jest jednak terapia dostosowana do rodzaju i nasilenia
objawów, która pomaga w życiu społecznym, relacjach z rówieśnikami w szkole i w przyszłej pracy zawodowej. Problemy są różne. W niektórych przypadkach
trudność dotyczy nawiązywania i podtrzymywania rozmowy. Jedne dzieci
uporczywie patrzą w oczy i zaczepiają ludzi, a inne unikają kontaktu. Bywają takie, które nie potrafią podporządkować
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JAK POMÓC?
Autyzm wpływa na funkcjonowanie całej
rodziny. Jak się wówczas zachowywać?
Trzeba zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa. Nie wprowadzajmy nagłych
zmian do rytmu dnia, bo to powoduje zagubienie, strach lub irytację. Używajmy
prostych słów, miejmy świadomość innego postrzegania obrazów, dźwięków
i odczuwania zdarzeń. Nie stosujmy rozwiązań siłowych, nawet jeśli tylko chcemy przytulić i uspokoić rozdrażnionego
malca. Czasem jego złość (krzyki, nerwowe zachowanie) może wynikać np. z nadwrażliwości na dźwięki (odkurzacz,
pralka, roboty drogowe). W szkole dziecko z zaburzeniami potrzebuje dostosowanego programu, wymaga cierpliwości i wsparcia. Często czuje się samotne,
więc zróbmy pierwszy krok – wciągnijmy
je w zabawę, wspólne działanie. Przede
wszystkim jednak szanujmy i uczmy samodzielności. To najbardziej przyda
mu się w dorosłym życiu.
Konsultacja: Joanna Grochowska,
psycholog, konsultant merytoryczny
nowatorskiego Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”, www.badabada.pl

– średnia cena r ynkowa

Fundacja SYNAPSIS od 25 lat pomaga
osobom z autyzmem odnaleźć się
w świecie, który widzą, słyszą i czują
inaczej niż my.
Przekaż darowiznę na terapię
podopiecznych Fundacji SYNAPSIS:
BNP Paribas Bank Polska SA
46 1600 1169 0003 0132 3566 4001
Więcej informacji: www.synapsis.org.pl

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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Kilka kroków
do czystych rąk
U
BOŻENA STASIAK /JOANNA GR ĄDZK A

chwyty w komunikacji
miejskiej, klamki, domowy zlew czy toaleta to miejsca, których najczęściej
dotykają nasze dłonie, a jednocześnie najgroźniejsze siedliska chorobotwórczych bakterii i wirusów. Droga
od nich do innych przedmiotów codziennego użytku jest bardzo krótka.
W końcu te same dłonie, które przed
chwilą otwierały drzwi w miejscu
publicznym, chwilę potem chwytają za telefon, torebkę, guziki w ubraniu, pieniądze, dotykają twarzy, długopisu, klawiatury komputera...
Efekt? Zupełnie nieświadomie prze-

❶

Namydlone dłonie pocieramy o siebie
wnętrzami stronami.

❹

Opuszkami palców jednej ręki czyścimy
wewnętrzną część drugiej, i odwrotnie.
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Nieważne, czy myjemy wodą i mydłem, czy płynem
antybakteryjnym. Zasada oczyszczania jest zawsze
ta sama. Oto krótka instrukcja, którą warto zachować
i umieścić w widocznym miejscu. Dlaczego to takie istotne?
nosimy chorobotwórcze mikroorganizmy na wszystko, co nas otacza. Badania amerykańskiego mikrobiologa
prof. Charlesa Gerby’ego są szokujące.
Na 1 centymetrze kwadratowym klawiatury komputera może znajdować
się ok. 500 bakterii, a na tej samej powierzchni biurka nawet 3249.

❷

Masujemy zewnętrzny grzbiet jednej ręki,
a potem odwrotnie.

❺

Ruchami obrotowymi palców myjemy
każdy kciuk.

Niestety, wciąż wiele osób uważa mycie dłoni za zupełnie nieistotną czynność.
Omycie rąk czystą wodą lub zaaplikowanie mydła i natychmiastowe spłukanie
bez właściwego pocierania nie oczyszcza.
Dopiero po zastosowaniu odpowiedniej
techniki możemy mieć pewność, że dłonie są wolne od brudu i zarazków.

❸

Zaplatamy palce i pocieramy o siebie
wnętrzami dłoni.

❻

Złączonymi palcami jednej dłoni myjemy
nadgarstek drugiej.

PSYCHOLOGIA
DĄŻ DO CELU

Spójrz na świat przez różowe okulary i naucz się cieszyć
każdym dniem. Badania pokazują, że optymiści żyją
dłużej, są zdrowsi i łatwiej osiągają to, czego pragną.

W

arto na co dzień dbać
o wewnętrzną równowagę, by lepiej sobie radzić w trudniejszych momentach.
Kiedy znów wstaniesz z łóżka lewą nogą,
pomyśl o tym, co możesz dla siebie zrobić,
by dobry nastrój powrócił.

DOCEŃ DROBNE PRZYJEMNOŚCI
Zatrzymaj się na chwilę i zastanów, co poprawi ci nastrój. Może lubisz zapach gorącej
kawy o poranku, smak ciepłej drożdżówki z piekarni na rogu, wieczorne spacery
z psem, czytanie kryminałów w wannie,
widok z okna? Doceń te momenty w ciągu
dnia, kiedy czujesz, że jest ci po prostu dobrze. Zwolnij i, jak przekonują zwolennicy ruchu slow life, ciesz się chwilą. Ten, kto
bezustannie pędzi naprzód, przestaje dostrzegać otaczające piękno i traci wiarę,
że życie ma sens. Dlatego warto świadomie
skupić się na „tu i teraz”, delektować drobiazgami i najprostszymi przyjemnościami,
choćby smacznym, zdrowym obiadem w to-
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warzystwie najbliższych. Kiedy masz gorszy dzień, spróbuj znaleźć czas właśnie na
to, co zwykle daje ci choć odrobinę radości,
a z pewnością od razu poprawi ci się humor.

POSTAW NA AKTYWNOŚĆ
Wysiłek fizyczny sprawia, że w organizmie wytwarzają się endorfiny, czyli naturalne hormony szczęścia. Wielu
naukowców, m.in. prof. Madhukar Trivedi z Uniwersytetu Medycznego w Teksasie czy prof. James Blumenthal z Duke
University, podkreśla, że regularna aktywność bywa niezwykle skuteczna nawet w leczeniu depresji. Dlatego warto ćwiczyć – pływać, jeździć na rowerze,
tańczyć, biegać czy spacerować z kijkami. Kluczem do sukcesu będzie znalezienie formy ruchu najlepiej dopasowanej do twojego stanu zdrowia i kondycji,
a przede wszystkim sprawiającej ci przyjemność. Dzięki ćwiczeniom będziesz nie
tylko w coraz lepszej formie, lecz także w dobrym humorze. Kiedy przyjdzie
szczególnie trudny dzień, wysiłek fizycz-

ny pomoże ci się odstresować i naładować
akumulatory pozytywną energią.

ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ
Malujesz pejzaże, występujesz w amatorskiej grupie teatralnej, fotografujesz kwiaty, grasz w szachy, piszesz wiersze, uwielbiasz gotować? Jeśli jeszcze nie masz hobby,
poszukaj czegoś, co będzie sprawiać ci frajdę, da możliwość rozwijania nowych umiejętności i poznawania ciekawych ludzi. Osoby, które mają pasję, nie narzekają na nudę,
czują się bardziej spełnione i pewne siebie.
Mogą pokazać inną, bardziej twórczą stronę swojej osobowości i niespodziewanie zabłysnąć talentem. To daje niesłychanie dużo satysfakcji i radości. Pamiętaj, że pasję
można odkryć w każdym wieku, trzeba tylko wytrwale szukać i pokonać lęk przed robieniem całkiem nowych rzeczy.

WSPIERAJ INNYCH
Badania pokazują, że osoby, które czują się potrzebne, są też bardziej zadowolone z życia, a bezinteresowne pomaganie
innym i działanie na rzecz swojej społeczności przynosi prawdziwą satysfakcję. Jeśli chcesz dzielić się czasem, wiedzą i umiejętnościami, zaangażuj się w wolontariat.
Skontaktuj się ze stowarzyszeniem czy fundacją, której działalność wyjątkowo ci się
podoba, albo wybierz się do lokalnego cen-

DBAJ O RELACJE
Poczucie, że w trudnych chwilach możesz na kogoś liczyć, jest bezcenne. Czasem
wystarczy krótka rozmowa telefoniczna
z przyjacielem, by zza chmur znów wyjrzało słońce – błyskawicznie odzyskujesz
humor, pewność siebie i wiarę, że wszystko ma sens. Psychologowie podkreślają,
że dzięki dobrym relacjom z bliskimi osobami nie czujemy się tak samotni, łatwiej
się nam mierzyć z codziennymi wyzwaniami i trudnymi wydarzeniami, które
nas spotykają, jesteśmy mniej zestresowani i mamy wyższą samoocenę. Dlatego zadbaj o kontakty z przyjaciółmi, rodziną,
sąsiadami – znajduj dla nich czas, nawet
gdy masz mnóstwo innych spraw na głowie, dawaj wsparcie i z niego korzystaj.

ZARAŻAJ (SIĘ) RADOŚCIĄ
Chociaż, jak pokazują badania, większość
z nas jest zadowolona ze swojego życia,
to na co dzień lubimy marudzić. Psycholog prof. Bogdan Wojciszke, autor wielu publikacji dotyczących narzekania, zwrócił
uwagę na pułapkę, którą w ten sposób sami na siebie zastawiamy. Kiedy wciąż wyrażamy niezadowolenie, pogarszamy swój
nastrój i nabieramy jeszcze bardziej negatywnego nastawienia do świata. To błędne koło sprawia też, że mamy mniejsze
szanse na to, że coś się nam uda, bo i tak
nie wierzymy w możliwość sukcesu. Co zatem robić? Dzielić się pozytywnymi emocjami. Badania przeprowadzone przez
prof. Nicholasa A. Christakisa z Harvard
Medical School i prof. Jamesa H. Fowlera
z University of California w San Diego pokazały, że szczęście jest… zaraźliwe. Im
więcej będzie wokół ciebie radosnych osób,
tym masz większe szanse na to, by i twój
nastrój się poprawił. Ale pamiętaj! Ty też
masz wpływ na to, jak czują się inni.

ZDANIEM EKSPERTA
Ewelina
Bluszcz,
psycholog
Pogoda ducha to motor
napędowy, dzięki któremu możemy czerpać radość z życia. Psychologowie są zdania, że jej
głębszym podłożem jest
sposób myślenia o przyczynach tego, co się nam
przydarza. Optymiści mają poczucie sprawczości, nie koncentrują się na
swoich niepowodzeniach,
nie wmawiają sobie, że to
im przytrafiają się zawsze
najgorsze rzeczy, potrafią

wyciągać konstruktywne
wnioski ze swoich porażek. Dostrzegają w życiu
wartość, cieszą się z każdego dnia, są pozytywnie nastawieni do siebie
i świata, a przez to dają
innym dużo dobrej energii. Dlatego lubimy przebywać w ich towarzystwie. Kiedy człowiek jest
w zgodzie ze sobą i swoimi emocjami, nie zastanawia się, czy jest optymistą, czy pesymistą.
Warto się przyjrzeć swojemu podejściu do rzeczywistości, jeśli niepokoi
nas to, że łatwo się zniechęcamy, ulegamy przygnębieniu częściej, niż
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byśmy chcieli, i wydaje
się nam, że mamy szczególnego pecha. To może
być sygnał, że na pewnym
kontinuum bliżej nam
już do pesymizmu, który odbiera radość życia.
Oczywiście stan permanentnego szczęścia jest
niemożliwy. Warto dawać sobie przyzwolenie
na gorsze chwile. Zdarzają się przecież momenty, w których tracimy pogodę ducha, to naturalne
i nie ma co z tym walczyć.
Ale gdy utrata życiowej
energii i optymizmu staje
się dla nas samych niepokojąco długa, skonsultujmy się z psychologiem.

– średnia cena r ynkowa

7

sposobów
na uśmiech

ANNA BŁ ASZKIE WICZ

trum wolontariatu. A co możesz robić?
Na przykład odrabiać lekcje z dzieciakami
z okolicy, pomalować salę zabaw w świetlicy albo wyprowadzać na spacer psy
w schronisku. Musisz tylko zdecydować,
ile czasu chcesz poświęcić na działalność
społeczną, i przygotować się na wiele nowych wrażeń. Wolontariusze przyznają,
że pomaganie innym pozwala uwierzyć,
że świat to przyjazne miejsce.

Z badania „Polacy o swoim szczęściu, pechu i zadowoleniu z życia” przeprowadzonego przez CBOS w 2014 r. wynika, że najsilniejszy wpływ na poczucie życiowej
satysfakcji ma to, jak postrzegamy swoje perspektywy na przyszłość. Wyznaczając sobie realistyczne cele, zgodne z twoim
systemem wartości, wychodzisz naprzeciw szczęściu. Jeśli będziesz doceniać własne sukcesy, zamiast zadręczać się niepowodzeniami, będzie ci łatwiej żyć ze sobą
w zgodzie. Wewnętrzne przekonanie,
że masz wpływ na to, co ci się przytrafia,
jest podstawą życiowego optymizmu.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Przekonanie, że masz
wpływ na to, co ci
się przytrafia, jest
podstawą życiowego
optymizmu.

R E K L A M A

P O L E C A J Ą

PODRÓŻE

POMORZE

PEŁNE PRZYGÓD
KINGA BIERNACKA

Miejscowości rozsiane wokół Słowińskiego Parku
Narodowego to serce aktywnego wypoczynku.
Jednak bliskość morza kusi, żeby zostać
tu na dłużej i poleżeć na plaży.

W

yjazd nad morze nie
musi oznaczać wielogodzinnego wylegiwania się na
słońcu. Nadmorskie miasteczka i parki to doskonałe miejsca na aktywne spędzenie wakacji. Miasta, które nie leżą bezpośrednio nad wodą,
często kryją w sobie średniowieczne skarby architektury. Lębork, Słupsk, Czołpin,
Nowęcin, Sarbsk czy Łeba to tylko niektóre miejsca warte zobaczenia. Jedno jest
pewne – weekend to za mało, żeby zwiedzić wszystko, ale nawet krótki wypad
wystarcza, żeby zakochać się w tej okolicy.

ODKRYWANIE TAJEMNIC
Pierwszym przystankiem jest Lębork.
W tym XIV-wiecznym mieście dostrzec
można wiele znaków dawnej krzyżackiej potęgi. Szczególne wrażenie robi Sta-

re Miasto. Zachowały się tu oryginalne
mury obronne. W ich obrębie usytuowane są dwa największe tutejsze zabytki: gotycki kościół św. Jakuba i zamek. Jednak
Lębork posiada tajemnice, które odkryć
można jedynie podczas pieszej wędrówki.
Snując się wśród wąskich uliczek, można
natrafić na takie perełki jak XIV-wieczny młyn czy pochodzący z XVIII wieku
cmentarz żydowski, który stanowi część
parku Chrobrego. Oprócz kirkutu warto
rozejrzeć się tu za gockimi kręgami. Zdaniem historyków wnętrza oznaczonego
głazami pola miały wskazywać najsilniejsze oddziaływanie dobroczynnej dla organizmu energii magnetycznej Ziemi.
Z Lęborka kierujemy się w stronę
Słupska. Na obrzeżach miasta zatrzymujemy się w Lasku Północnym, gdzie znajduje się kompleks wypoczynkowy Leśny
Kot. Oprócz noclegu w XIX-wiecznym bu-

dynku przerobionym na hostel można
tam skorzystać z największego w Polsce
parku linowego, zwiedzić ptaszarnię
i zwierzyniec. Takie atrakcje szczególnie przypadną do gustu najmłodszym
podróżnikom, ale nie tylko. W obiekcie
swoją siedzibę ma także nowo otwarte
Muzeum Miasta Słupska.

PERŁY HISTORII
Jeden dzień warto wygospodarować na leniwą włóczęgę po słupskiej
Starówce. Zwiedzanie zaczynamy
od XVI-wiecznego Zamku Książąt Pomorskich. Niepozorny, otynkowany
na biało budynek mieści bogato wyposażone muzeum. Na uwagę zasługuje
kolekcja prac Stanisława Witkiewicza.
Wśród przyzamkowych budowli wzrok
przykuwa stary spichlerz. Dziś funkcjonuje w nim przyjemna herbaciar-

LĘBORK

Baszta Bluszczowa z frag
mentem miejskich murów
obronnych. Jej naz wa wyw
odzi się stąd, że niegdyś
por astał ją gęsty bluszc
z.
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SŁUPSK

ŁEBA i turystyczny.

Brama Młyńska. Wzniesiona
w XIV w., stanowiła część obwarowania miasta. Obecnie mieści się
w niej pracownia konserwatorska.

Port rybacki
Można wykupić tu wycieczkowy rejs po morzu.

nia. W pobliżu jest też niedostępny dla
turystów, ale okazały, element miejskich
fortyfikacji – Brama Młyńska. Zwiedzając zamek, warto pilnować czasu – w samo południe na rynku odgrywany jest
hejnał. Przed wyjazdem z miasta trzeba
też odwiedzić Basztę Czarownic – dawne
więzienie i miejsce kaźni kobiet oskarżonych o czary. Dziś znajduje się w nim
galeria sztuki współczesnej, jednak masywna i posępna bryła budynku nadal
przyprawia o ciarki.
Kolejny nasz cel to Czołpino, położone na zachód od jeziora Łebsko. Wzniesiona na wysokiej wydmie latarnia morska jest najbardziej oddaloną od siedzisk
ludzkich budowlą tego typu w kraju.
Ponieważ znajduje się już na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, musimy

przejść pieszo półtora kilometra. Warto się jednak potrudzić, bowiem z tarasu widokowego wieży rozciąga się wspaniała panorama sławnych ruchomych
wydm. Czołpino stanowi też doskonały punkt wyjścia do zwiedzania parku.
Jedną z jego atrakcji jest położona 37 kilometrów na wschód rybacka miejscowość Izbica z małym kościółkiem zbudowanym w latach 1929-1930. Jego wnętrze
zdobią freski ze scenami biblijnymi,
do których pozowali słowińscy rybacy,
ówcześni mieszkańcy wsi.
Po spacerze jedziemy na wschód,
do miejscowości Nowęcin, gdzie możemy przenocować w zabytkowym pałacu.
Mieszczący się w XIV-wiecznym budynku hotel zdobył wyróżnienie Pascala
w kategorii: Obiekt z klimatem. Obron-

ŁEBA

Park dinozaurów. Obszarowo największy
w Polsce. Na 20 hektarach można spotkać trójwymiarowe modele gadów naturalnej wielkości.

na budowla z czasem uległa licznym
przebudowom, do tego stopnia że dziś
ma już bardziej formę rezydencji niż
fortecy. W najbliższym jej otoczeniu
można jeszcze znaleźć resztki dawnego przeznaczenia – wnikliwy obserwator z pewnością zauważy ślady wałów
obronnych i fosy.

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
Podczas podróży do okolic Słowińskiego
Parku Narodowego nie może zabraknąć
przystanku w Łebie. Jedną z atrakcji jest
tu Ścieżka Czasu – aleja, wzdłuż której
ułożone są odlewy dłoni wszystkich prezydentów Polski, poczynając od Ryszarda Kaczorowskiego. Każdy może przyłożyć swoją dłoń do odciśniętego w brązie
śladu i sprawdzić, do którego z polityków
jest mu najbliżej. Możemy też pogłębić
podróż w czasie, odwiedzając park dinozaurów. Rozciągający się na powierzchni 20 hektarów ogród posiada modele
ponad stu gatunków tych pradawnych
gadów, a każdy model wykonany jest
w skali 1:1, co pozwala łatwiej wyobrazić
sobie grozę, jaka towarzyszyła bohaterom filmu „Park Jurajski".
Z Łeby wyruszamy do pobliskiego
Sarbska. Znajduje się w nim Rekreacyjno-Edukacyjny Sea Park. Oprócz dużego fokarium możemy zwiedzić Muzeum
Współczesnego Pomorskiego Rękodzieła
Marynistycznego i odpocząć w wyposażonym w kino 5D Oceanarium Prehistorycznym. Choć na całą podróż wystarczy wygospodarować weekend, warto się
zastanowić, czy aby na pewno nie chcemy na dłużej zostać w Łebie i skorzystać
z jej słonecznej, piaszczystej plaży...

PRZEPISY KULINARNE
Cymes
śledziowy
SKŁADNIKI:
● 1 kg płatów śledziowych,
● sól,
● olej extra virgin,
● majeranek,
● pieprz,
● główka czosnku

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA:

Płaty śledziowe moczyć
do odsolenia w wodzie.
Następnie wyjąć je, osuszyć,
pokroić na kawałki o długości
2 cm. Ułożyć w słoju, zalać
olejem extra virgin, wsypać
łyżkę majeranku, dodać
1/4 łyżeczki pieprzu i główkę
czosnku, z którego każdy
ząbek musi być rozgnieciony.
Wszystko dobrze wymieszać
i odstawić w chłodne miejsce
na 12 godzin.

SMACZNY ZAKĄTEK

Nadmorskie kurorty wielu kojarzą się z wonią smażonej ryby. Warto jednak wiedzieć,
że północna część Polski ma do zaoferowania znacznie więcej rarytasów.
Zupa Anny Jagiellonki
SKŁADNIKI I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
● 3 litry zimnej wody, ● dwie głowy różnych
ryb (może być łosoś i inna ryba), ● korpusy
po wyfiletowaniu, ● 1 por (część zielona),
● 1 marchew (pokroić wzdłuż na 4 części),
● 1 cebula (pokroić na 4 części),
● nać z jednego selera, ● 2 liście laurowe,
● 4 ziarna ziela angielskiego

✃

Całość gotować na wolnym ogniu około 2 godzin.
Potem przecedzić i dodać:
● 4 pokrojone marchewki, ● pół pokrojonego
korzenia selera, ● 1 por (biała część – pokroić
w drobne półksiężyce), ● 3 pokrojone
ogórki kiszone ● 0,5 kg drobno posiekanej,
przyrumienionej cebuli
Po ugotowaniu do miękkości dodać:
● pół łyżeczki gałki muszkatołowej, ● sok
z połowy cytryny, ● 1 szklankę soku z ogórków
kwaszonych, ● sól i pieprz do smaku. Na sam
koniec dodać 1,5 kg fileta z sandacza (musi
być ze skórą, pokrojony na dwucentymetrowe
kawałki). Wszystko gotować 10 minut. Na koniec
dodać posiekanej naci pietruszki.
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PRZEPISY KULINARNE
Confit
z uda
gęsiego
SKŁADNIKI:
● 1 kg tłuszczu gęsiego
do gotowania,
● 4 uda gęsie,
● główka czosnku,
● 2 łyżki majeranku,
● sól

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA:

Natrzeć gęsie
uda czosnkiem,
majerankiem
i solą. Pozostawić
na co najmniej godzinę.
Następnie gotować
przez 2,5 godziny
na bardzo wolnym ogniu.
Zostawić do ostygnięcia
w tłuszczu.
Po ostygnięciu
osączyć. Na koniec
podpiec w piekarniku
do zrumienienia.

Konfitura
z róży
SKŁADNIKI:
● 500 g wypestkowanych
owoców róży karbowanej,
● 300 g cukru,
● 1 szklanka wody,
● sok z jednej cytryny

PRZYGOTOWANIE:

Przekrojone na pół owoce,
pozbawione końcówek
i gniazd nasiennych,
dokładnie opłukać. W garnku
zagotować wodę z cukrem.
Gdy cukier się rozpuści,
dodać owoce‚ doprowadzić
do wrzenia i gotować jeszcze
15 minut. Ostudzić i odstawić
na minimum 12 godzin. Aby
zamknąć konfiturę w słoiku,
należy ponownie podgrzać
owoce i gotować przez około
10 minut. Na koniec gotowania
wcisnąć sok z cytryny‚
uważając‚ aby nie zatopić
w niej pestek. Nakładać
owoce do gorących słoiczków
i zakręcić. Konfitura nie
wymaga już pasteryzacji.
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POLECA
KATARZYNA BONDA

OKULARNIK
Kontynuacja bestsellerowego „Pochłaniacza”, druga część cyklu o profilerce Saszy Załuskiej. Kobieta przyjeżdża do Hajnówki (w tym miasteczku
wychowała się Katarzyna Bonda), aby
spotkać się z Łukaszem Polakiem
– swoim dawnym partnerem i głównym podejrzanym w sprawie o kryptonimie „Czerwony Pająk”, obecnie pacjentem prywatnej kliniki psychiatrycznej.
Na miejscu okazuje się, że został zwolniony i nie wiadomo, gdzie przebywa.
Próbując skontaktować się z Łukaszem,
Sasza angażuje się w sprawę porwania
Iwony, byłej kibolki i nacjonalistki, młodej
żony Piotra Bondaruka – zamieszanego
w ciemne interesy właściciela tartaku
i mercedesa-okularnika. Czy mąż miał
coś wspólnego z zaginięciem Iwony?

39zł

90

23zł

94

cena po rabacie

JORN LIER HORST

PSY GOŃCZE

44zł

Trzymająca w napięciu opowieść o Williamie Wistingu. Zasłużony i szczerze oddany swojej pracy policjant zostaje zawieszony w czynnościach, gdy wychodzi na jaw,
że w sprawie, którą prowadził 17 lat wcześniej, doszło do sfałszowania dowodów rzeczowych. Aby oczyścić siebie z zarzutów, Wisting musi odkryć, co naprawdę wydarzyło
się w dniu śmierci Cecilii Linde. Rozpoczyna
się dramatyczny wyścig z czasem. W trakcie
śledztwa ginie kolejna dziewczyna...

90

26zł

94

cena po rabacie

MICHAEL DOBBS

HOUSE OF CARDS
Powieściowy portret brytyjskiej polityki i mediów.
Francis Urquart to lojalny
i bardzo inteligentny rzecznik
dyscypliny klubowej Partii
Konserwatywnej. Chociaż
ma olbrzymie wpływy, pozostaje
anonimowy, działa za kulisami. Ma jednak ambitne plany.
Gdy premier, mimo wcześniejszych obietnic, odrzuca
wszystkie jego sugestie, urażony Urquart postanawia się
zemścić. Przez lata gromadził kompromitujące informacje o członkach partii i doskonale wie, jak je wykorzystać,
by zdobyć to, czego pragnie, czyli władzę.

do

39zł

90

27zł
93

cena po rabacie

CHRIS KYLE, JIM DEFELICE, SCOTT MCEWEN

SNAJPER. HISTORIA NAJNIEBEZPIECZNIEJSZEGO SNAJPERA
W DZIEJACH AMERYKAŃSKIEJ ARMII
Autobiografia Chrisa Kyle’a. Był zwykłym chłopakiem
z Teksasu, który postanowił dołączyć do Navy Seals.
Wtedy jeszcze nie wiedział, że zostanie najskuteczniejszym snajperem w historii sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Podczas czterech misji w Ira90
ku zastrzelił 255 osób, Pentagon potwierdził
zł
160 trafień. Wrogowie nazywali go „Diabłem”,
93
towarzysze broni – „Legendą”, a iraccy rebezł
lianci wyznaczyli za jego głowę nagrodę.
cena po rabacie

39

27

32 zł

90

23zł
03

cena po rabacie

MAREK KRAJEWSKI

WŁADCA LICZB
Szóste spotkanie z Edwardem Popielskim.
Wrocław, lato 1956 r. Hrabia Władysław Zaranek-Plater powierza zmęczonemu życiem
Popielskiemu dość intratne, ale też delikatne
zadanie – ma udowodnić chorobę psychiczną jego brata Eugeniusza. Ten ekscentryk
i matematyczny geniusz próbuje przekonać
otoczenie, że fala samobójstw mieszkańców
Wrocławia to efekt działania Belmispara, czyli Władcy Liczb. Uznanie Eugeniusza za człowieka chorego pozwoli hrabiemu Władysławowi przejąć spadek brata.

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 do 40 proc. rabatu od ceny okładkowej.
Oferta ważna od 1.06 do 31.07.2015 r.

JOLKA
Zapraszamy do zabawy z popularną krzyżówką typu Jolka. Pod diagramem podane
są określenia. Trudność polega na tym, że trzeba odgadnąć położenie wpisywanych
haseł. Wytęż umysł i baw się dobrze!

JOLKA

W diagramie ujawniono wszystkie litery O. Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.
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• opakowanie leku wykonane z żelatyny • duże, rozgałęzione rogi jelenia • potrzebuje je podejrzany
o coś • rzadko milczą u gaduły • jednostka monetarna Kuby • określona ilość pieniędzy
• buteleczka z lekiem do iniekcji • pilotowany był przez dawnego awiatora • ekologiczny pojazd dla
pary • błona okrywająca np. piszczel • błąd, pomyłka w wypowiedzi • spec od morfologii i składni
języka • w nim tkwi siekacz • brak sił fizycznych, niedomaganie • część miasta Brzesko, ze znanym
browarem • zakończenie pocisku zawierające najczęściej ładunek wybuchowy • koncertowa lub z
perłą • odcinek dróg oddechowych będący przedłużeniem krtani • znak, szczerba na kiju • drogowy
lub zapytania • o niego gra w serialu HBO • ćmiony, wiedzie do nałogu • kontuzje doznawane
przez sportowców • ból nerwu kulszowego • amerykański stan z Wielkim Kanionem • siczowy
dowódca Kozaków zaporoskich • obozowa zbiórka druhów • niezidentyfikowany … latający - to
UFO • dyscyplina sportowa łącząca pływanie, kolarstwo i bieganie • Frodo Baggins z powieści
Tolkiena • sztuczne uzupełnienie brakującej części ciała lub narządu • szewc nim przekłuwa
• gładka powłoka ściany • "W samo…", western z Garym Cooperem • masa do nacierania smyczka
• atut ślicznej, powabnej kobiety • kół pociągu - to stukot • siano ułożone w kształcie piramidy
• bikini, ale nie strój plażowy • ugniatanie obolałych pleców
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