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IDZIEMY 
POD PRĄD
Argentyński pisarz Julio Cortázar 
powiedział kiedyś, że „jedyną rzeczą 
niezmienną w człowieku jest jego chęć 
zmieniania”. Kierując się tą myślą, 
postanowiliśmy nadać naszemu maga-
zynowi nową szatę graficzną. Dodat-
kowo wprowadziliśmy rubrykę „ABC 
zdrowia” (str. 23) – w odcinkach publi-
kowane będą tu artykuły dotyczące 
zasad właściwego odżywiania. Wie-
rzę, że dzięki dobrej diecie jesteśmy 
w stanie na długo zachować młodość, 
zdrowie i kondycję. Dlatego zachęcam 
do czytania i zbierania kolejnych czę-
ści dietetycznego poradnika, który 
w całości stworzy wartościowy leksy-
kon dla całej rodziny.  

Równie gorąco zapraszam także 
do lektury pozostałych artykułów. 
Jesień to dla naszego zdrowia okres 
dużej próby. Grypa i reumatyzm szcze-
gólnie dają się teraz we znaki. Ale bez 
obaw, mamy na to sposoby! A kto chce 
jak najdalej odsunąć od siebie myśl 
o nadchodzącej zimie, tego serdecznie 
zapraszamy do słonecznej Italii.   
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rachunek
ANNA BŁASZKIEWICZ

K
rysia nie rozstaje się z telefonem 
nawet w łazience. Ustala wła-
śnie menu na przyjęcie z okazji 
50. urodzin męża jednej ze swo-
ich najlepszych klientek. Omó-

wiły już sprawę zimnych przekąsek, dys-
kutują o daniach na ciepło, ciastach i torcie 
dla jubilata. Klienci, dla których nie liczy 
się cena, nie trafiają się często. Dlatego 
49-letnia Krysia dziś przez cały wieczór 
będzie dopracowywać urodzinowy jadło-
spis. Kiedy trzy lata temu dostała wymó-
wienie, nie przypuszczała, że jej życie tak 
bardzo się zmieni. 

SMAK SUKCESU
Sama bała się odejść z pracy, choć coraz 
gorzej znosiła pełną napięcia atmosferę, 
którą wprowadził w firmie nowy szef. Nie-
stety dość szybko zrozumiała, że jej 10-let-
nie doświadczenie w branży logistycznej 
nic nie znaczy, jeśli nie mówi biegle 

⏋�Wcale nie tak 
łatwo zauważyć 
w nieszczęściu szansę. 
Jak można sobie 
pomóc? Trzeba pobyć 
sam na sam ze sobą 
i wsłuchać się w swój 
wewnętrzny głos.

po angielsku. Została zwolniona. Mimo 
że natychmiast zaczęła szukać nowej pra-
cy, jej sytuacja była niewesoła. – Na pierw-
szą rozmowę zostałam zaproszona dopie-
ro po trzech miesiącach intensywnego 
rozsyłania CV. Po pół roku byłam załama-
na. Całymi dniami siedziałam przed tele-
wizorem i oglądałam programy o gotowa-
niu, bo to zawsze była moja pasja. Ale żeby 
zacząć na tym zarabiać? Sama bym na to nie 
wpadła – śmieje się Krysia. Zdecydował 
przypadek. – Firma cateringowa, która 
miała przygotować poczęstunek na komu-
nię Julity, wnuczki mojej przyjaciółki, 
wycofała się w ostatniej chwili. Poproszo-
no mnie o pomoc. I w tamten majowy week-
end zrozumiałam, że gotowanie dla innych 
daje mi mnóstwo radości – wspomina. 
To wtedy pocztą pantoflową zaczęła się 
rozchodzić informacja, że jest świetną 
kucharką i doskonałą organizatorką. Już 
w następnym tygodniu pomagała więc 

urządzić urodziny dla 10-latka, którego 
mamę poznała na komunii Julity. Tym 
razem robiła to za pieniądze. Poczuła się 
potrzebna, zadowolona i spełniona. To cór-
ka namówiła ją, aby założyła firmę, miała 
ubezpieczenie i mogła oficjalnie wystawiać 
rachunki. Biuro księgowe pomogło w zała-
twieniu formalności w urzędzie skarbo-
wym i ZUS-ie, ale prawdziwym wyzwa-
niem okazało się spełnienie wymagań 
sanepidu. – Na szczęście przyjaciele moje-
go syna kilka miesięcy wcześniej otworzy-
li pub i zgodzili się, za niewielką opłatą, 
udostępniać mi swoją kuchnię. Musiałam 
też przystosować samochód do przewozu 
jedzenia. Pieniądze pożyczyłam od znajo-
mych, ten dług nadal spłacam – mówi Syl-
wia. W ciągu ostatniego roku klientów jej 
przybyło, choć nie inwestowała w reklamę. 
Jej specjalnością są nadal rodzinne impre-
zy – komunie, chrzty, rocznice ślubów. 
– Dzieci mówią, że odmłodniałam. I to chy-
ba prawda – śmieje się. 

NIC DO STRACENIA
Badania prowadzone przez Główny Urząd 
Statystyczny pokazują, że co roku powsta-
je w Polsce ponad 250 tys. nowych przed-
siębiorstw. Większość z nich to małe fir-
my, w których pracuje tylko jedna osoba. 
Ile ma szansę utrzymać się na rynku? 
Z danych wynika, że 26 proc. firm zareje-
strowanych w 2013 r. nie przetrwało nawet 
roku, a najczęściej upadały te zajmujące się 
finansami i ubezpieczeniami. Co ciekawe, 
osoby bezrobotne lub niemające doświad-
czenia zawodowego zarejestrowały 
aż 46 proc. przedsiębiorstw, najwięcej 
w takich branżach jak zdrowie i edukacja. 
Może więc jest tak, że kiedy nie mamy pra-
cy, bo np. – jak Krysia – zostaliśmy zwol-
nieni, łatwiej nam dostrzec całkiem nowe 
perspektywy zawodowe albo odważniej 
przystąpić do realizacji pomysłów, które 
od jakiegoś czasu chodziły nam po głowie? 
– Z pewnością, bo nie mamy już wtedy wie-
le do stracenia – potwierdza 42-letni Witek, 
który zawsze lubił majsterkować, ale o tym, 
że takie hobby może przynosić też dochód, 
przekonał się dopiero dwa lata temu, kie-
dy stracił posadę przedstawiciela handlo-
wego w firmie produkującej napoje. Nigdy 
wcześniej nie był bezrobotny – przez kilka 
lat pracował w ubezpieczeniach, a na samym 
początku, zaraz po maturze, wyjechał 
z kolegami do Anglii. To wtedy poznał pod-
stawy stolarstwa, nauczył się kłaść tapety, 
obsługiwać wiertarki, szlifierki i cykliniar-
ki, wymieniać krany i gniazdka elektrycz-
ne. Po powrocie do Polski znalazł pracę, 
do której musiał chodzić w garniturze, ale 
samodzielnie wyremontował mieszkanie, 
które żona odziedziczyła po dziadkach, 
i zbudował altankę na działce rodziców. 

STRACILI PRACĘ I NIE MOGLI ZNALEŹĆ NOWEJ, 
POSTAWILI WIĘC WSZYSTKO NA JEDNĄ KARTĘ. 
ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY DODAŁO IM SKRZYDEŁ. 
Z BEZROBOTNYCH STALI SIĘ SWOIMI SZEFAMI.

Na własny
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– To mi dawało dużo frajdy, bo lubię widzieć 
efekt swoich działań. No, i zapominałem 
wtedy o problemach – mówi Witek, dziś 
właściciel małej firmy remontowo-usługowej. 
Jak to się stało, że zaczął działać na własny 
rachunek? Kiedy został zwolniony, od razu 
zarejestrował się w urzędzie pracy. Na spo-
tkaniu z doradcą zawodowym dowiedział 
się o możliwości otrzymania dotacji na roz-
kręcenie własnego biznesu. – Czułem, 
że taka szansa się nie powtórzy. Wypełni-
łem dokumenty, biznesplan pomogła mi 
napisać siostra. Dostałem prawie 20 tys. zł, 
za które m.in. kupiłem potrzebne narzę-
dzia – mówi. Pierwsze zlecenie pojawiło 
się, zanim uruchomił firmę. – Siostra pole-
ciła mnie swojej koleżance, a ta – zadowo-
lona z efektów – kolejnym osobom. Ciągle 
słyszałem, że trudno teraz znaleźć dobre-
go fachowca – mówi Witek. Nadal nie może 

się nadziwić, że ludzie potrzebują pomo-
cy w tak prostych sprawach jak skręcenie 
mebli czy przymocowanie półki na książ-
ki. Mniejszymi zleceniami zajmuje się 
sam, przy większych pomagają mu dwaj 
koledzy. – Oczywiście zdarzają się niepo-
rozumienia, raz mnie oszukano, dwa razy 
nie mogłem wyegzekwować pieniędzy 
za wykonaną pracę. Ale wreszcie robię to, 
co lubię – mówi. 

WSTAĆ I OTRZEPAĆ KOLANA
– Są osoby, które stając w obliczu zmiany 
zawodowej, przenoszą ją na całe swoje życie. 
Wreszcie wracają ze stolicy do ukochane-

go Wrocławia i tam zaczynają karierę opar-
tą na dawno porzuconej pasji, np. gotowa-
niu czy dziennikarstwie. Nie bez powodu 
często słyszymy też, że ludzie zwolnieni 
z pracy albo mamy po urlopach macierzyń-
skich zakładają własne firmy o profilu 
zupełnie niezwiązanym z ich dotychcza-
sową działalnością zawodową. Takich przy-
kładów jest coraz więcej, bo odchodzi się 
już od stereotypowego myślenia, że najlep-
szą pracą jest etat – mówi Katarzyna Bogusz-
-Przybylska, psycholog i coach rozwoju 
osobistego. Trzeba jednak pamiętać, że każ-
da duża zmiana wiąże się ze stresem. 
– Im mniejszą mamy kontrolę nad sytu-
acją, im bardziej zmiana jest narzucona 
przez czynniki zewnętrzne, tym odczuwa-
my większy niepokój. Wcale nie tak łatwo 
zauważyć w nieszczęściu szansę – tłuma-
czy. Jak można sobie pomóc? – Trzeba 
pobyć sam na sam ze sobą i wsłuchać się 
w swój wewnętrzny głos. Pozornie może 
się to wydawać absurdalne, ale taka uważ-
ność na siebie najszybciej pomaga wstać, 
otrzepać kolana i obudzić w sobie siłę do dal-
szego działania – dodaje. Najlepszym 
na to dowodem jest historia 35-letniej Wio-
li, energicznej łodzianki, która rok temu 
została mobilną fryzjerką. Na pomysł, 
by założyć własny biznes i wrócić do wyuczo-
nego zawodu, wpadła w czasie samotnego 
weekendu nad morzem, który zafundowa-
li jej rodzice. Wtedy już niemal od dwóch 
lat bezskutecznie próbowała znaleźć zaję-
cie, które będzie mogła łączyć z wychowy-
waniem 5-letniej dziś córki. – Skończyłam 
kiedyś szkołę fryzjerską, przez rok praco-
wałam w osiedlowym salonie piękności, 
ale kiedy zbankrutował, a znajoma zapro-
ponowała mi posadę w biurze, od razu się 
zgodziłam – opowiada Wiola. Przed uro-
dzeniem dziecka była asystentką w firmie 
telekomunikacyjnej, ale po urlopie macie-
rzyńskim okazało się, że nie ma dokąd wra-
cać. Kiedy w czasie pobytu nad morzem 
pomyślała o fryzjerstwie, elementy ukła-
danki wskoczyły na właściwe miejsce – ela-
styczne godziny pracy, kontakt z ludźmi, 

Czas, w którym nie mamy za-
trudnienia, starajmy się wy-
korzystać na podnoszenie 
swoich kwalifikacji. Warto po-
szukać kursów i szkoleń, któ-
re pozwolą zdobyć konkret-
ną wiedzę i umiejętności oraz 
poznać nowych ludzi. Sporo 
bezpłatnych warsztatów pro-
ponują urzędy pracy i organi-
zacje pozarządowe wspierają-
ce bezrobotnych. 

Porozmawiajmy z doradcą za-
wodowym (np. w urzędzie pra-
cy) albo poszukajmy coacha 
kariery (niektórzy proponu-
ją bezpłatne sesje, np. gdy sta-
rają się o certyfikację). Pomo-
gą oni w ustaleniu, co możemy 
zrobić, by praca przynosiła sa-
tysfakcję i pieniądze.

Jeśli mamy pomysł na biznes, 
warto dowiedzieć się o możli-
wość uzyskania dotacji na roz-

poczęcie działalności gospodar-
czej. Udzielają ich m.in. urzędy 
pracy, a w ramach realizowanych 
przez nie programów można też 
brać udział np. w bezpłatnych 
spotkaniach z doradcami bizne-
sowymi. Informacje o środkach 
pochodzących z funduszy unij-
nych, a przeznaczonych na roz-
wój zawodowy i założenie firmy, 
znajdziemy na stronie:  
funduszeeuropejskie.gov.pl.

JAK ZACZĄĆ DZIAŁAĆ?

powrót do zajęcia, które było jej pasją. Wie-
działa, że musi zainwestować w szkolenia, 
by nabrać wprawy i pewności siebie, kupić 
nowy sprzęt, dobrej jakości produkty i pozy-
skać klientów. Wzięła kredyt, zaczęła ćwi-
czyć na sąsiadkach i koleżankach. Posta-
nowiła, że jedną z jej specjalności będą 
„fryzury okolicznościowe”. – Pamiętam, 
jak pierwszy raz czesałam pannę młodą, 
jej mamę i przyszłą teściową. W jeden week-
end zarobiłam tyle, co przez tydzień w biu-
rze. To mi dodało skrzydeł – wspomina. 
Przyznaje teraz, że są lepsze i gorsze mie-
siące, ale starcza jej na czynsz, jedzenie 
i przede wszystkim ma czas dla córki.

ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE
Tomek, 30-latek z Poznania, który własną 
firmę założył pół roku temu, zwraca uwa-
gę na jeszcze jeden problem, z którym bory-
kają się bezrobotni. – Kiedy po skończe-
niu studiów politologicznych nie mogłem 
znaleźć sensownego zatrudnienia, zaczą-
łem być postrzegany jako osoba niezarad-
na życiowo i w końcu sam złapałem się 
na myśleniu, że jestem skazany na zasiłek 
i pomoc rodziców – mówi. Dopiero kiedy 
zrozumiał, że najbardziej chciałby uczyć 
języka angielskiego i robić tłumaczenia, 
a dzięki doradczyni zawodowej z urzędu 
pracy zdobył dofinansowanie na studia 
podyplomowe, złapał wiatr w żagle. Dopin-
gowany przez nową dziewczynę, znalazł 
pierwszych klientów i założył bloga. Na razie 
nie zarabia kokosów, ale idzie mu dobrze, 
inwestuje w siebie i jest coraz lepszy w tym, 
co robi. – Otaczanie się osobami, które 
w nas wierzą i wspierają nasze dążenie 
do sukcesu, lub są, jak my, w trudnej sytu-
acji, ale radzą sobie z nią konstruktywnie 
i nie poddają się – to najlepsza recepta 
na uniknięcie jakiejkolwiek „łatki”. Zamiast 
użalać się nad sobą tygodniami i opowia-
dać, jak to fatalnie potraktował nas praco-
dawca, trzeba zakasać rękawy i brać spra-
wy w swoje ręce – podsumowuje Katarzyna 
Bogusz-Przybylska. 

rachunek
Na własny

⏋�Często słyszymy, 
że ludzie zwolnieni 
z pracy albo mamy 
po urlopach 
macierzyńskich 
zakładają  
własne firmy.

⏋�Zdarzają się 
nieporozumienia, 
raz mnie 
oszukano, dwa 
razy nie mogłem 
wyegzekwować 
pieniędzy 
za wykonaną pracę. 
Ale wreszcie robię 
to, co lubię.
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� �Aktor filmowy, 
teatralny i dub-
bingowy. W latach 
1992–98 prowadził 
program telewizyjny 
„Randka w ciemno”. 
Od 2006 r. gra w se-
rialu „Ranczo”. Uży-
czył swojego głosu 
Zdzichowi – bohate-
rowi „Epoki lodow-
cowej”. W lipcu tego 
roku z żoną Joanną 
(ukończyła wydział 
wiedzy o teatrze, 
jest scenarzystką) 
świętował trzydzie-
stą rocznicę ślubu. 
Mają dwoje dzieci: 
córkę Kalinę (l. 29, 
mieszka w Londynie, 
gdzie studiuje dzien-
nikarstwo) i syna 
Kajetana (l. 17). 

CIĄGLE W RUCHU.  
JEŚLI NIE JEST 
NA PLANIE „RANCZA”, 
NAGRYWA AUDIOBOOKI, 
WYSTĘPUJE W TEATRZE, 
JEŹDZI PO POLSCE 
Z MONODRAMEM  
ALBO ŚPIEWA ROCKOWE 
HITY. KIEDYŚ JACEK 
KAWALEC MARZYŁ 
O ROZPOZNAWALNOŚCI, 
DZISIAJ O WNUKU.

rozmawiała: 
AGNIESZKA ŚWIĘCICKA

Nie wstydzę się
zmarszczek

JACEK KAWALEC
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Praca daje Panu zadowolenie i poczu-
cie spełnienia?
Zależy od tego, co akurat robię, ale przeważ-
nie tak. Najważniejszy jest dla mnie żywy 
kontakt z publicznością podczas spektaklu 
czy koncertu. Kiedy widzę i czuję reakcję 
widowni, jestem spełniony. 

Dla niektórych aktorów kontakt z pu-
blicznością nie jest wcale taki ważny.
Bo to najtrudniejsze w tym zawodzie. Dopie-
ro na scenie czeka ostateczny sprawdzian, 
czy jesteśmy w stanie zainteresować publicz-
ność tym, co mamy do przekazania. W tele-
wizyjnej produkcji stoi za nami cały sztab 
ludzi odpowiedzialnych za efekt końcowy. 
Materiał jest montowany i nie zawsze może-
my pokazać, co naprawdę umiemy. 

Zawód aktora stracił na wartości?
Dzisiaj życie tak szybko pędzi, że ludzie nie 
mają czasu na refleksje, poważniejsze przyj-
rzenie się czemukolwiek. Proszę popatrzeć, 
jesteśmy w kawiarni, nikt ze sobą nie roz-
mawia, wszyscy patrzą w swoje smartfony. 
Ludzie się nie słuchają. Z telewizją jest tro-
chę tak jak z pieniędzmi, gorszy pieniądz 
wypiera lepszy. Coś, co jest łatwo wchłanial-
ną papką, szybko się sprzedaje. Na przykład 
docusoap, w których amatorzy recytują kil-
ka zdań, jakby czytali z kartki. Po co zatrud-
niać zawodowego aktora, jeśli w tym samym 
czasie kiedy program leci w telewizji, ludzie 
albo odkurzają dywan, albo odbierają pocz-
tę elektroniczną, albo zmywają. Telewizor 
jest włączony tylko po to, żeby coś w domu 
brzęczało. Sam krótko oglądam wiadomo-
ści, żeby dowiedzieć się, co dzieje się na świe-
cie. Wybieram jedynie takie stacje telewi-
zyjne, które pokazują dobre filmy, żebym 
mógł podziwiać pracę reżysera, aktora. Albo 
idę do teatru, jeśli sam akurat nie gram. 
Oczywiście nie można się obrażać na rze-
czywistość. Tak po prostu jest. 

Dlaczego został Pan aktorem?
Skłoniła mnie do tego fascynacja rzeczywi-
stością sceniczną. Jako młody chłopak tra-

fiłem do Teatru Dramatycznego, gdzie widzia-
łem pracę ludzi, których nazwiska dzisiejszej 
młodzieży czy nawet 30-latkom nic nie powie-
dzą. Oni nie wiedzą, kto to był Holoubek, 
Zapasiewicz, Voit, Walczewski. No, może 
jeszcze Fronczewskiego kojarzą. Ja jako 
16-latek widziałem ich na scenie przy pracy. 
Dostałem do zagrania mały epizod w „Nocy 
listopadowej”. Najpierw przez dwa miesią-
ce prób, a potem przez półtora roku uczest-
niczyłem w spektaklach. Stwierdziłem, 
że to jest to, co chciałbym robić. 

Czyli fascynacja teatrem a nie filmem.
Filmu byłem ciekaw, bo wiedziałem, 
że ci wszyscy aktorzy oprócz tego, że pra-
cują w teatrze, grają też w filmach. Dlatego 
pojechałem na studia do łódzkiej filmówki 
i miałem to szczęście, że dostałem się 
za pierwszym razem.

Studia przygotowały Pana do zderzenia 
się z rzeczywistością?
Dyplom to naprawdę niewiele. Ukierunko-
wanie, poznanie pewnych kanonów, zwy-

w teatrze są próby. A premiera to taki moment, 
kiedy deska płynie. Czy płynie szybciej, czy 
wolniej, to zależy od setek spektakli, które 
się zagrało. Ostatecznym reżyserem jest 
publiczność, jej reakcja. Oczywiście trzeba 
uważać, żeby się nie dać ponieść. Kiedy byłem 
młodszym aktorem, a zaczynałem czuć, 
że publiczność mnie akceptuje, mocniej wci-
skałem pedał gazu, co jest niebezpieczne, 
bo można na wirażu wypaść. Nie wolno prze-
szarżować, powinno się zagrać tyle, ile trze-
ba. Tej umiejętności nabiera się z latami, 
pomagają w tym własny gust i wyczucie.

Nie wątpię, że lubi Pan wyzwania. 
Bardzo lubię. Jestem ciekaw różnych rzeczy. 
W zeszłym roku brałem udział w programie 
„Twoja twarz brzmi znajomo”, w którym 
miałem do zagrania postacie kilku muzy-
ków. Fajnie było zmierzyć się z legendą Ryś-
ka Riedla czy zaśpiewać piosenkę Roberta 
Planta, który miał 30 lat mniej niż ja, gdy 
ją wykonywał. Było to zadanie rozwijające 
i aktorsko, i muzycznie. Zawsze lubiłem śpie-
wać, nie tylko tzw. piosenkę aktorską. 20 lat 
temu nagrałem płytę z sonetami Szekspira 
w rockowych aranżacjach. Chyba byłem zbyt 
ambitny, bo gdybym się wtedy wziął za disco 
polo, byłbym dzisiaj bardzo bogatym czło-
wiekiem. Zwłaszcza że otrzymałem propo-
zycje, żeby to robić, i byłem osobą rozpozna-
walną, bo akurat prowadziłem „Randkę 
w ciemno”. W tym roku przez całe lato kon-
certowałem z dwoma zespołami muzyczny-
mi, które grały na żywo. Gdy znalazłem się 
na estradzie, mówiłem, że głównie jestem 
aktorem, więc gram, że śpiewam, ale żeby 
zagrać, to muszę naprawdę zaśpiewać.

Jak reagowała widownia tych koncer-
tów na Pana osobę?
Niektórzy byli bardzo zdziwieni, bo nie zna-
li mnie z tej strony, ale ponieważ śpiewali-
śmy głównie utwory znane, co nie znaczy, 
że nieambitne, widownia świetnie reagowa-
ła. Mam parę pomysłów muzycznych na przy-
szłość, właśnie jestem w trakcie pracy nad 
autorskim materiałem wokalnym. Być może 
spróbuję jeszcze w tym roku pokazać się z nim 
publiczności. Przede wszystkim jednak nie 
zapominam o mojej pracy aktorskiej.

Aktorskim wyzwaniem był na pewno 
monodram „Ta cisza to ja”. 
Znałem wcześniej jego autora – Jana Jakuba 
Należytego, ceniłem go nie tylko za wspaniałą  

czajów panujących w zawodzie. Prawdziwy 
aktorski warsztat nabywa się już w pracy, 
a zwłaszcza w bezpośrednim kontakcie 
z publicznością. O tym, że jestem przyzwo-
itym aktorem, mogę mówić od 10, 15 lat, 
a dyplom zrobiłem 31 lat temu. Teraz jestem 
dojrzały. Nie mogę jednak powiedzieć, 
że zagram wszystko, bo na niektóre role już 
jestem za stary. Ale potrafię zagrać dużo bar-
dzo różnych rzeczy.

Zaczął Pan w teatrze Komedia.
Chociaż w tym teatrze wystawiano też poważ-
ne sztuki, ja zawsze miałem szczęście do reper-
tuaru komediowego. Tak też było później, 
gdy trafiłem do Teatru Polskiego. Komedia 
jest o tyle trudna dla aktora, że widz ma się 
śmiać, ma się bawić. Jak się nie śmieje, to zna-
czy, że jest źle. Ale z drugiej strony, występu-
jąc w komedii, od razu otrzymujesz recen-
zję swojej gry. Jest nią reakcja widowni. 

Jak sprawić, żeby ludzie z różnym po-
czuciem humoru śmiali się?
Mój profesor Bogdan Hussakowski uczył 
nas, że powinniśmy grać wszystko na poważ-
nie, tak jakbyśmy grali dramat. Ale z tyłu 
głowy trzeba mieć świadomość, że prowa-
dzimy przed sobą małego człowieczka, tak 
jakbyśmy kierowali marionetką. Trzeba mieć 
lekki dystans do tego, co się robi, lecz pamię-
tać o prawdzie. Publiczność czuje, gdy na sce-
nie jest fałsz. Dlaczego tego nie czuje, oglą-
dając docusoapy? Pewnie dlatego, że nie 
patrzy wtedy w telewizor, tylko słucha wymy-
ślonej historii pokazanej jak reportaż.

W teatrze publiczność wyczuwa każdy 
fałsz. Co wtedy?
Dla aktora frustrujące jest, gdy publiczność 
nie reaguje tak, jakby sobie tego życzył. Dla-
tego trzeba pracować nad sobą, szukać w sobie 
tych środków wyrazu, które doprowadzą 
do tego, że publiczność będzie śmiała się 
tam, gdzie chcemy, i będzie skupiona 
tam, gdzie chcemy. To przychodzi z czasem, 
z doświadczeniem.

Jak Pan pracował nad sobą?
Gdy człowiek po raz pierwszy staje na desce 
windsurfingowej, zawsze wyląduje w wodzie. 
Musi umieć ustawić żagiel, zobaczyć, z któ-
rej strony wieje, poczuć deskę. Od tego 

⏋�Bycie rodzicem 
to nie tylko miłość,  
ale przede wszystkim 
odpowiedzialność.
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twórczość, ale też za to, jakim jest człowie-
kiem. Na zrobienie tego monodramu namó-
wił mnie Emilian Kamiński, w którego teatrze 
Kamienica od kilku sezonów grywałem. To 
historia artysty, który z różnych powodów 
nie radził sobie do pewnego momentu z cho-
robą alkoholową. To nie tylko opowieść o uza-
leżnieniu, ale o bólu duszy. Momentami bar-
dzo śmieszna, momentami bardzo poważna. 
Dająca do myślenia, z przesłaniem terapeu-
tycznym, szczera i prawdziwa. 

Długo się Pan zastanawiał nad przyję-
ciem propozycji?
Zajęło mi to trochę czasu, ponieważ mia-
łem świadomość, że monodram wymaga 
od aktora dużej bezczelności, bo próbujesz 
swoją osobą zainteresować publiczność przez 
ponad godzinę. Spektakl „Ta cisza to ja” 
trwa godzinę 20 minut. Ale jeśli ma się siłę 
w postaci ważnej, mądrej opowieści, pod-
kreślam – bardzo prawdziwej, można spró-
bować. Podejrzewam, że jeszcze pięć, sześć 
lat wcześniej nie porwałbym się na coś takie-
go. O tym, że daję radę, przekonałem się, 
gdy reżyser Darek Szada-Borzyszkowski 
umożliwił mi zagranie w ramach próby 
w więzieniu w Białymstoku. Reakcja osa-
dzonych, którzy śmiali się tam, gdzie trze-
ba, i naprawdę płakali, dała mi siłę do gra-
nia. Jeżdżę z tym monodramem po Polsce, 
byłem też w Toronto. 

Czy po tym doświadczeniu zagrałby 
Pan w następnym monodramie?
Jeżeli znalazłbym ciekawą literacką pozycję, 
motywację, jaką miałem przy „Ta cisza to ja”, 
i idealne dla tego typu spektaklu miejsce, 

zgodziłbym się natychmiast. Mam nawet 
pewien pomysł na muzyczno-aktorską opo-
wieść o Joe Cockerze, bo wiem, że jestem 
w stanie zaśpiewać większość jego piosenek, 
a jednocześnie w sposób aktorski opowie-
dzieć o nim jako człowieku.

Co Pan lubi, a czego nie lubi w zawo-
dzie aktora?
Najbardziej nie lubię przebierać się. Najchęt-
niej na scenę wyszedłbym w tym, w czym 
akurat jestem. Zapasiewicz mówił, że każdy 
tekst można powiedzieć ciekawie i udowad-
niał to, recytując książkę telefoniczną. Aktor 
może wyjść na scenę i w każdym kostiumie 
zagrać Don Kichota albo Poncjusza Piłata. 
To tylko kwestia wyobraźni. Ludzie, którzy 
są „cywilami”, w zawodzie aktora najbar-
dziej sobie cenią możliwość przebrania za kró-
la, doklejenia wąsów. A nie o to chodzi.
A co najbardziej lubię? Gdy widownia mnie 
słucha, reaguje tam, gdzie ja chcę. Nie mówiąc 
już o deserze, nagrodzie, którą dostajemy 
po spektaklu, czyli brawach. To jest przyjem-
ne, ale o wiele bardziej cenię moment, gdy 
mam władzę nad widownią. Kiedy mam 
świadomość, że ci ludzie nie myślą teraz 
o tym, czy dadzą radę spłacić ratę za kredyt, 
czy są zdradzani przez żonę, ale słuchają tego, 
co dzieje się na scenie. Oczywiście wiem, 
że to jest ulotne, bo co po nas zostanie. 

Aktorskie kreacje.
No tak. Ale już o tym rozmawialiśmy. Pro-
szę zapytać dzisiejszą młodzież, kto to był 
Holoubek czy Łomnicki. Dla mnie to wielcy 
artyści, dla nich nieznane nazwiska.

A popularności Pan nie lubi?
To bańka mydlana. Czasami ułatwia życie, 
ale często w nim przeszkadza, zabiera nam 
prywatność. To nie znaczy, że ja nie lubię 
ludzi. Gdy ktoś mnie prosi o autograf czy 
wspólne zdjęcie, spełniam te prośby i robię 
to z radością, bo wiem, że to dowód sympa-
tii. Mam jednak świadomość, że popular-
ność to coś tak przemijającego i nietrwałego, 
że nie ma znaczenia. Nie zamierzam dla niej 
robić rzeczy innych niż te, które dotyczą moje-
go zawodu. Nie kreuję jej sztucznie.

Ale jej Pan doświadczył, gdy prowadził 
program „Randka w ciemno”.
Trudno było jej nie doświadczyć, jeśli w tam-
tym czasie były dwa kanały telewizyjne i na jed-
nym leciało coś, co dla przeciętnego widza 
było niezjadliwe, a na drugim program, któ-
ry nie wymagał żadnego wysiłku intelektu-
alnego. 90 procent oglądalności dawało ogrom-
ną popularność. Dla mnie była to jedna z ról. 
Gdy już ją przyjąłem, musiałem zagrać naj-
lepiej, jak potrafiłem. Prowadząc „Randkę...”, 
starałem się być autorem własnych tekstów. 
Do dziś spieram się z twórcami programu, 
że nie było dobrym pomysłem pisanie uczest-
nikom ich wypowiedzi, bo powodowało 
to pewną sztuczność, nienaturalność. Oni 
byli jednak zdania, że telewizja publiczna 
ma swoją misję i nie wolno wypowiadać tre-
ści, które będą z tą misją sprzeczne. 

Co miał w sobie Jacek Kawalec, że wy-
grał casting na prowadzącego?
Był w miarę przystojnym chłopakiem z jakąś 
tam energią. Dodatkowo znał język angiel-
ski na tyle, żeby się swobodnie porozumie-
wać. Na castingu byli Anglicy, którzy sprze-
dawali licencję. Opowiedziałem kilka żartów, 
rozśmieszyły ich. Do tego moja postać wpa-
dła w oko Edycie Krasowskiej, która była 
redaktorem tego programu. Gdy ostatnio 
się spotkaliśmy, powiedziała mi, że produ-
cenci byli przyzwyczajeni do myśli, że pro-
wadzącą będzie kobieta, bo w Anglii przez 
wiele lat prowadziła go Cilla Black. 

Od ukończenia filmówki do prowadze-
nia „Randki w ciemno” minęło osiem 
lat. Zdążył Pan zostać mężem i ojcem, 
ale rzadko pokazywał się na ekranie. 
To były czasy, kiedy w ogóle trudno było 
zaistnieć. Skończyłem studia tuż po stanie 
wojennym, gdy funkcjonował jeszcze boj-
kot telewizji. Dopiero pod koniec lat 80. 
przyzwoici aktorzy zaczęli grać w telewizji, 
wcześniej pojawienie się na ekranie ozna-

⏋�Popularność 
to bańka mydlana.  
Coś przemijającego  
i nietrwałego.
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Bez wahania 
przyjął zaproszenie 
do udziału w akcji  
„Cała Polska  
czyta dzieciom”.

czało, że popiera się reżimową władzę. Byłem 
młodym aktorem bez nazwiska, więc żeby 
utrzymać rodzinę, wyjeżdżałem do pracy 
za granicą. Takie były czasy. Przeliczając 
na dolary, zarabiałem ich w teatrze 10, za taką 
pensję trudno było wyżyć. 

Priorytety 23-letniego Jacka Kawalca 
rozpoczynającego aktorską drogę...
Nauczyć się warsztatu, rzemiosła, bo szkoła 
daje tylko podstawy, i gdzieś tam w przyszło-
ści stać się rozpoznawalnym, żeby ludzie koja-
rzyli moje nazwisko z twarzą. 

...a priorytety 54-latka?
Balans pomiędzy pracą zawodową a życiem, 
rodziną. Osiągnięcie harmonii. Trochę wię-
cej spokoju. Cały czas gonię, trudno mi wyha-
mować. Taka zmiana to proces, im człowiek 
jest starszy, tym bardziej zdaje sobie sprawę, 
czym jest popularność, co daje, a co odbie-
ra. Wtedy przestaje się jej pożądać. 

Wracamy do kwestii popularności. Po-
rozmawiajmy więc o serialu „Ranczo”.
Nie gram w nim pierwszych skrzypiec 
i to sobie cenię. Taki serial zapewnia obec-
ność w świadomości szerokiej widowni, bez 
której trudno jest ten zawód uprawiać. 
Zwłaszcza jeśli występuje się w jakichś komer-
cyjnych projektach, które mają się sprzedać. 
„Ranczo” to bardzo fajna przygoda zawo-
dowa. Trafiłem na świetnych kolegów, fan-
tastycznie napisany scenariusz, który dawał 
możliwości zagrania różnych emocji. Cza-
sami gdy patrzę na niektóre seriale, widzę, 
jak aktorzy się męczą, bo niewiele mają 
do zagrania. Ja mogę czuć się szczęśliwy, 
bo mój bohater przechodził ewolucję, od czło-
wieka, który nie miał kręgosłupa moralne-
go, po gościa, który zaczyna iść po swoje. 
Nie znudziło mi się granie Witebskiego, ale 
wiem, że formuła się wypala i rozpoczęli-
śmy zdjęcia do ostatniego już sezonu „Ran-
cza”. To pożegnanie serialu. U Witebskie-
go życie będzie się przeplatało ze sztuką, 
pojawią się rozterki artystyczne i osobiste.

Zostawmy Witebskiego, skoncen-
trujmy się na Jacku Kawalcu. W lipcu 
świętował Pan z żoną perłowe gody. 
W czym tkwi tajemnica udanego 
małżeństwa?
Mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na właści-
we osoby, dlatego jesteśmy ze sobą tyle lat. 
Oczywiście szczęściu trzeba pomagać. I mieć 
podobną hierarchię wartości.

Czy fakt, że żona ukończyła studia 
na wydziale wiedzy o teatrze, pomaga?
Trochę pomaga, trochę przeszkadza. (śmiech) 
Żona zna specyfikę mojej pracy, wie, o co w niej 
chodzi, chociaż sama nigdy nie miała żad-
nych ambicji scenicznych.

Ocenia Pana występy?
Zawsze. Jest szczerym krytykiem, potrafi 
wytknąć wszystkie błędy. Aczkolwiek myślę, 
że emocjonalnie jest po mojej stronie. Nawet 
jeśli bywa subiektywna, zawsze jest rzeczo-
wa. Często dyskutujemy, na pewno biorę 
pod uwagę to, co ona myśli. Jest naprawdę 
wspaniałą żoną.

Zdradzi Pan sekret swojego młodzień-
czego wyglądu?
Nie ma żadnego sekretu. Nic specjalnego nie 
robię. Staram się dużo ruszać, od czasu do cza-
su pojeździć na rowerze. Nie robię żadnych 
zabiegów upiększających. Mam zmarszczki 
i się ich nie wstydzę, tak jak nie wstydzę się 
swojego wieku. Jeśli masz 50 czy 60 lat, 
będziesz tylko starszy, nigdy młodszy. Oczy-
wiście jeśli operacja plastyczna jest komuś 
potrzebna dla lepszej kondycji psychicznej, 
niech sobie ją zafunduje. Przecież jesteśmy 
wolnymi ludźmi. Ja, Jacek Kawalec, nie zro-
biłbym czegoś takiego sobie, bo dziwnie bym 
się z tym czuł. Nie zapominajmy, że ciało 
jest moim instrumentem pracy. Na nowych 
skrzypcach kiepsko się gra, na starszych 
można to zrobić lepiej. Chociaż wiem, że nie 
zagram już Romea, moją twarzą mogę wyra-
zić dużo więcej nawet, jeśli nic nie będę 
mówił. No, i nareszcie zacząłem siwieć. Bar-
dzo często spotykałem się z plotką, że far-
buję włosy. Nie mam nic przeciwko farbo-
waniu, jeśli ktoś ma ochotę, niech to robi, 
ale dla faceta w pewnym wieku to trochę 
śmieszne. Gdybym gwałtownie zaczął łysieć, 
ogoliłbym się na łyso. Włosy to tylko kostium. 
Najważniejsze jest wnętrze aktora.

Największe niezrealizowane jeszcze 
marzenie?
Totalnie nie mam na nie wpływu i mogę tyl-
ko cierpliwie czekać, aż się spełni – chciał-
bym zostać dziadkiem. Bycie rodzicem to nie 
tylko miłość, ale przede wszystkim odpowie-
dzialność, a bycie dziadkiem to tylko miłość. 

Pasją aktora  
są podróże. Chciałby 
na motocyklu przejechać  
wzdłuż i wszerz  
Stany Zjednoczone.

Chętnie angażuje się 
w akcje promujące  
sportowy styl życia.  
Prywatnie lubi jeździć 
na rowerze i nartach.

Drugą istotę można jedynie bezwarunkowo 
kochać i czerpać z tego radość i szczęście. 

Pytanie, czy żona też tak bardzo chcia-
łaby zostać babcią?
Myślę, że w tej kwestii nie mamy bardzo roz-
bieżnych oczekiwań. Ale jeszcze raz podkre-
ślam, że nie zamierzam wywierać jakiego-
kolwiek nacisku na swoje dzieci. Na tym 
między innymi polega odpowiedzialność 
wobec córki i syna. Chcę, żeby byli szczęśli-
wi swoim, a nie moim szczęściem. 
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i męczący kaszel. Jeśli nie wystąpią 
powikłania, objawy ustępują po oko-
ło 7 dniach. 

Choć dostępne są leki zwalczające 
wirus, lekarze zalecają je tylko w przy-
padku ciężkiego zachorowania i przy 
ryzyku groźnych powikłań. Poza tym 
organizm musi samodzielnie poko-
nać chorobę. Możemy więc jedynie 
złagodzić uciążliwe symptomy, leżąc 
w łóżku i wypijając duże ilości pły-
nów, a także zażywając środki prze-
ciwzapalne i przeciwbólowe oraz wita-
miny. Leki napotne i antybiotyki nie 
zwalczają wirusów, więc ich stosowa-
nie na własną rękę jest wykluczone! 
Mimo ustania objawów jeszcze przez 
dwa, trzy tygodnie możemy odczu-
wać ogólne osłabienie organizmu.D

o zakażenia wirusem gry-
py dochodzi drogą kropel-
kową – gdy ktoś w naszym 
bliskim otoczeniu mówi 
lub bez zasłaniania ust 

kaszle i kicha. Mikrokropelki śliny 
z wirusem dostają się do powietrza, 
a następnie są przez nas wdychane. 
Mogą także osiadać na powierzch-
niach – klamce, klawiaturze kompu-
tera, telefonie, portfelu, poręczy 
w autobusie i wszystkich innych sprzę-
tach w otoczeniu. Wystarczy ich 
dotknąć, a później zbliżyć dłonie 
do ust lub nosa. Zakażenie rozwija 
się błyskawicznie i nawet 2 dni przed 

ZABEZPIECZENIE 
PRZED GRYPĄ
Sto procent ochrony nie daje nawet 
szczepionka, ale są sposoby na zmi-
nimalizowanie ryzyka zachorowania 
lub przenoszenia wirusa na innych. 
Zalecenia profilaktyczne w gruncie 
rzeczy są banalne:
■  częste mycie rąk wodą z mydłem,
■  zasłanianie ust i nosa w czasie kicha-

nia lub kaszlu jednorazową chus-
teczką albo przynajmniej zgięciem 
łokcia (nie dłonią – to najprostszy 
sposób przenoszenia wirusów),

■  ograniczenie dotykania twarzy, oczu, 
ust rękami.
Przestrzeganie tych prostych zasad 

może zminimalizować ryzyko zaka-
żenia aż o 20 procent! W sezonie in- 
fekcyjnym (szczyt przypada na sty- 
czeń–marzec) warto też w miarę moż-
liwości unikać miejsc, w których spo-
tkać można dużo ludzi – zbiorowych 
imprez, galerii handlowych, kin. Jeżeli 
zamierzamy odwiedzić znajomych, 
pytajmy, czy ich dzieci są zdrowe. W tro-
sce o innych – nie wysyłajmy do przed-
szkola swoich zakatarzonych pociech, 
a jeśli czujemy, że łapie nas choroba, nie 
idźmy do pracy. Pamiętajmy, że po kich-
nięciu wirusy roznoszą się na odległość 

RANO BOLĄ MIĘŚNIE I STAWY, W POŁUDNIE 
MAMY DRESZCZE, A WIECZOREM LEŻYMY 
BEZ SIŁ Z GORĄCZKĄ. JEŚLI DO TEGO 
DOCHODZI BÓL MIĘŚNI, OCZU I BRAK KATARU, 
TO PRAWDOPODOBNIE GRYPA.

Nie dajmy   się
grypie

pojawieniem się pierwszych objawów 
grypy już zarażamy nią innych.

ROZWÓJ CHOROBY
Kiedy wirus wniknie do organizmu, 
infekuje komórki nabłonka oddecho-
wego. Z nich po 4–6 godzinach drob-
noustroje są replikowane i zarażają 
sąsiednie komórki. Po upływie kolej-
nych godzin (czasem dni) zaczyna-
my odczuwać pierwsze objawy cho-
roby: pojawia się wysoka gorączka 
(powyżej 38 stopni), bóle głowy, 
mięśni i stawów oraz ogólne osła-
bienie. Częste są też bóle gałek ocznych 
i światłowstręt, nieco rzadsze – suchy 

MAŁGORZATA ŻEBROWSKA

 Niedoleczona lub źle leczona, zanie-
dbana lub „przechodzona” grypa niesie 
ryzyko zapalenia płuc i oskrzeli, zapa-
lenia zatok, ucha środkowego, mięśnia 
sercowego lub mięśni oraz zespołu Gu-
illaina–Barrégo – choroby, która mo-
że doprowadzić do śmierci, a u kobiet 
poronienia ciąży lub wad wrodzonych 
u dziecka. Dlatego, niezależnie od obo-
wiązków zawodowych, powinniśmy dać 
organizmowi możliwość wypoczynku 
i odpowiednio długi czas na walkę z wi-
rusem oraz regenerację sił i odporności 
po przebytej chorobie.

NAJGROŹNIEJSZE 
POWIKŁANIA

 Czy zaszczepienie się przeciwko grypie 
w grudniu ma jeszcze sens?

Tak. Szczyt zachorowań przypada 
na okres od stycznia do marca, a czas 
uodpornienia się wynosi maksymalnie 
miesiąc. Zaszczepiając się więc pod ko-
niec roku, zyskujemy odporność na luto-
we i marcowe ataki wirusa.

Czy profilaktyczne łykanie witaminy C 
chroni przed grypą?

Witamina C poprawia ogólną odporność or-
ganizmu, ale niezależnie od dawki nie wpły-
wa znacząco na zmniejszenie ryzyka zacho-
rowania, przebieg i czas trwania grypy. Z jej 
dawkowaniem szczególnie powinny uważać 
osoby podatne na atak kamicy nerkowej.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA O GRYPĘ

Na grypę nie ma lekarstwa. 
Można jedynie łagodzić jej ob-
jawy – obniżać gorączkę, brać 

witaminy i leżeć w łóżku.
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około metra i są aktywne na przedmio-
tach nawet przez 48 godzin. 

WIELKA TRÓJKA:  
DIETA, WITAMINY 
I ZDROWY TRYB ŻYCIA
Dziesiątki badań naukowych dowio-
dły, że zbyt duży wysiłek fizyczny, cią-
gły stres oraz niedożywienie zmniej-
szają odporność na infekcje i choroby 
zapalne. Codziennie stykamy się z wie-
loma drobnoustrojami, ale tylko nie-
które z nich (np. wirus grypy) bardzo 
szybko wykorzystują chwilowy spadek 
odporności i atakują organizm. W okre-
sie zwiększonej zachorowalności war-
to więc nieco ograniczyć np. forsowne 
treningi, zapewnić sobie ośmiogodzin-
ny sen czy zrezygnować z restrykcyj-
nych diet odchudzających. Dobrze 
natomiast jeść dużo warzyw i owoców 
bogatych w witaminę C (czerwona 
papryka, aronia, pietruszka, cytrusy) 
oraz te obfitujące w proantocyjanidy-
ny (np. winogrona, żurawina, aronia, 
borówka), które silniej niż witaminy C 
i E wyłapują wolne rodniki powstają-
ce w stanach zapalnych. Optymalnie, 

aby codziennie, niezależnie od pogo-
dy, spędzać też przynajmniej godzinę 
na świeżym powietrzu.

A MOŻE SZCZEPIENIE?
Profilaktyką przeciwgrypową jest też 
szczepionka – co rok o innym składzie 
rekomendowanym przez WHO na pod-
stawie analiz epidemiologicznych. Jej 
podanie nie gwarantuje, że nie zacho-
rujemy. Trudno przewidzieć, jaki pod-
typ i szczep wirusa będzie najczęściej 
atakował w kolejnym sezonie. Ponadto 
ochronne przeciwciała wytwarzają się 
dopiero po tygodniu i chronią przed 
infekcją przez 6–12 miesięcy, ale potem 
ich poziom stopniowo spada. Dlatego 
jeżeli zarazimy się grypą dzień przed 
zaszczepieniem, wirus zdąży już wnik-
nąć do organizmu i zachorujemy. Moż-
liwa jest także sytuacja, że po 6 miesią-
cach stracimy nabytą odporność 
i złapiemy wirus jeszcze w tym samym 
sezonie. Warto podkreślić, że szczepion-
ka przeciw grypie nie zabezpieczy cię 
przed przeziębieniem. 
Konsultacja: mgr farm. Ewelina 
Drelich

GRYPA CZY PRZEZIĘBIENIE?
Grypa Przeziębienie

Początek  
choroby

Gwałtowny. Objawy narastają 
bardzo szybko.

Powolny. Choroba „wykluwa się” dzień 
lub dwa.

Gorączka Wysoka, sięgająca często 40 st.C. 
Towarzyszą jej dreszcze.

Nie występuje. Temperatura jest 
podwyższona nieznacznie, a bardzo 
często w ogóle nie wzrasta. 

Katar Nie jest typowym objawem.  
Może nie występować wcale lub 
być słabo nasilony.

Pojawia się na początku w formie 
wodnistej wydzieliny, potem 
gęstnieje i może przypominać ropę, 
co jednak nie świadczy o nadkażeniu 
bakteryjnym.

Kaszel Jest suchy, uporczywy, a wraz 
z ustępowaniem infekcji staje się 
bardziej produktywny.

Może się pojawić, ale nie jest objawem 
dominującym. 

Ból gardła Nie jest typowym objawem. Lekki. Odczuwany jako „drapanie 
w gardle”.

Ból mięśni Bardzo silny. Niewielki.

Ból głowy Bardzo silny, lokujący się w okolicy 
czołowej i za gałkami ocznymi.

Słabo nasilony bądź nie występuje 
wcale.

Światłowstręt Silny. Może występować ból gałek 
ocznych.

Nie występuje. Mogą się pojawić 
objawy zapalenia spojówek, 
szczególnie gdy czynnikiem 
wywołującym chorobę jest 
adenowirus.

Osłabienie Znaczne. Mówi się, że grypa  
„zwala z nóg”. 

Umiarkowane. Większość pacjentów 
czuje się na tyle dobrze, że może 
podjąć codzienną aktywność.

Powrót  
do zdrowia

Ostre objawy trwają ok. tygodnia,  
ale uczucie osłabienia może 
utrzymywać się kolejne dwa.

Objawy ustępują całkowicie  
po ok. 7 dniach. 
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ło miesiącu. Zabieg wykonuje się w przy-
padkach 2. i 3. stopnia choroby. 
Skleroterapia – w ten sposób często 
leczy się mniejsze hemoroidy. Pod ślu-
zówkę wokół guzka wstrzykuje się pre-
parat (np. w postaci pianki), który powo-
duje powstanie zakrzepu. W ten sposób 
nieodżywiany guz wkrótce odpada. 
Fotokoagulacja – w zabiegu wykorzy-
stuje się światło halogenowych lamp, 
które przenika do błony śluzowej i nisz-
czy przerośnięte tkanki. Pod zmianą 
tworzy się blizna, która odcina dostęp 
krwi. Guzek obumiera i odpada. 
Laseroterapia – to nieinwazyjna tera-
pia, która polega na naświetlaniu lase-
rem. Wysoka temperatura obkurcza 
i zamyka naczynia. Zabieg trwa około 
15 minut, ale po zakończeniu można 
mieć odczucie, że w odbycie jest ciało 
obce. Dyskomfort mija po kilku dniach. 

ZAMIAST OPERACJI
Operacja wskazana jest właściwie w nie-
wielu przypadkach – u tych osób, u któ-
rych leczenie zachowawcze nie przynio-
sło zadowalającej poprawy oraz tych, 
u których stopień zaawansowania cho-
roby nie pozwala na zastosowanie wymie-
nionych wcześniej metod. Wśród leka-
rzy i pacjentów popularnością cieszy się 
jeszcze krioterapia, która okazała się 
skuteczna nawet przy dość dużych zmia-
nach. Uwaga! Nie jest ona jednak zale-

K
ażdy ma małe guzki w odbycie 
wypełnione krwią. Brzmi groźnie, 
ale to naturalna budowa ludzkiego 
ciała. Wraz z mięśniami zwieracza 
mają one za zadanie uszczelniać 

kanał – to dzięki ich współdziałaniu może-
my kontrolować nasze wypróżnianie się czy 
wydalanie gazów. Impuls nerwowy, który 
odczuwamy jako parcie, sprawia, że krew 
z nich odpływa, a my swobodnie załatwia-
my się. Choroba hemoroidalna pojawia się 
na skutek ciągłego zalegania krwi w guz-
kach lub wypełniania się nią ponad miarę, 
co prowadzi do stanu zapalnego. Ponieważ 
zawsze lepiej zapobiegać, niż leczyć, profi-
laktykę możemy rozpocząć już dziś.

ŻYWIENIE I AKTYWNOŚĆ
Jeśli większość dnia spędzasz na fotelu, nie 
zapominaj o przerwach na rozprostowanie 
nóg oraz o większej aktywności poza pracą. 
Ważne jest również picie 2–2,5 litra płynów 
dziennie, dzięki czemu nie dochodzi do zaparć, 
oraz dostarczanie w jedzeniu dużych porcji 
błonnika (patrz ramka). Osoby z nadwagą 
najlepiej aby zrzuciły parę kilo, ale uwaga 
– nie poprzez wywoływanie biegunek środ-
kami przeczyszczającymi, bo może to spo-
wodować duże szkody. Notoryczne podraż-
nianie okolic odbytu sprzyja powstawaniu 
choroby, podobnie jak nawyk długiego prze-
siadywania w toalecie, bo napinanie mięśni 

cana z powodu powikłań po zabiegach 
i reakcjach, takich jak silny ból, długie 
gojenie się odmrożeń oraz śluzu z odby-
tu o bardzo nieprzyjemnym zapachu. 
Alternatywną opcją dla operacji jest też 
metoda Morinagi. Zabieg wykonuje się 
zwykle w ramach jednodniowego poby-
tu w szpitalu. Polega na selektywnym 
zamknięciu naczyń przez założenie 
na tętnice samowchłanialnych szwów 
pod kontrolą sondy Dopplera. Jest 
to metoda bezpieczna, bez powikłań 
i z małym ryzykiem nawrotu choroby. 
Niestety koszt leczenia to 1500–2000 zł 
– choć są już w Polsce ośrodki, które 
wykonują ją w ramach NFZ.

OSTRE CIĘCIE
Sposobów operowania hemoroidów jest 
równie dużo co metod ich nieoperacyj-
nego leczenia. Za tradycyjną uchodzi 
po prostu wycięcie guzków z pozosta-
wieniem otwartych ran, co zapobiega 
zwężeniu odbytu (metoda Milligana-
-Morgana). Wykonuje się to w znieczu-
leniu dolędźwiowym lub ogólnym 
i wymaga późniejszej rekonwalescencji 
– leków przeciwbólowych, czopków, 
maści i nasiadówek z dodatkiem środ-
ków antyseptycznych. Do domu moż-
na wrócić następnego dnia, ale gojenie 
trwa ok. 6 tygodni. Zgodnie z metodą 
Fergusona rany po wycięciu guzka czę-
ściowo się zszywa, dzięki czemu goją się 
szybciej. Nie operuje się w ten sposób 
dużych hemoroidów, bo istnieje ryzyko 
pooperacyjnego zwężenia odbytu.

Można również zdecydować się 
na operację metodą Longo w placów-
ce prywatnej. Polega ona na usunięciu 
i zaszyciu fragmentu błony śluzowej 
za pomocą specjalnego urządzenia 
– staplera okrężnego. Zmniejsza się 
w ten sposób napływ krwi do guzków, 
a dzięki temu także ich rozmiar. Nie-
stety dotyczy to zmian nie większych 
niż 2. i 3. stopnia. Zabieg wykonuje się 
w systemie chirurgii jednego dnia, 
w znieczuleniu, a już po kilku godzi-
nach pacjent nie odczuwa dolegliwo-
ści. Jego koszt to nawet 3000 zł. 

Hemoroidy
ma każdy z nas

AGATA LEGAN

brzusznych przeciąża układ żylny. Rozluź-
nia je za to codzienna aktywność fizyczna, 
np. gimnastyka, szybki spacer, lekki bieg czy 
pływanie, które poprawiają przemianę mate-
rii, a więc także funkcjonowanie jelit. Ponad-

PROBLEMY POWODUJĄ SIEDZĄCY TRYB ŻYCIA,  
BRAK RUCHU, NIEWŁAŚCIWA DIETA, NADWAGA 
ORAZ CIĄŻA. CZY MOŻNA IM ZAPOBIEC?

 1  guzki nie są powiększone na tyle, by wypa-
dać poza odbyt

�2  guzki są powiększone i mogą wypadać z ka-
nału odbytu, ale cofają się samoistnie

�3  guzki wypadają na zewnątrz przy wypróżnia-
niu się lub przy wysiłku i wymagają ręczne-
go odprowadzenia

�4  guzki są duże, mogą być bolesne, znajdu-
ją się stale na zewnątrz i nie ma możliwości 
wprowadzenia ich z powrotem.

Głównym objawem dolegliwości jest krwawie-
nie z odbytu, które może pojawić się na każdym 
etapie choroby. Inne możliwe objawy to swędze-
nie, ból i obrzęk.  

STOPNIE ZAAWANSOWANIA CHOROBY HEMOROIDALNEJ

hemoroidy 
wewnętrzne

hemoroidy 
zewnętrzne

 ✔  warzywa 
 ✔   owoce (np. suszone śliwki, morele, 

jabłka, kiwi i figi)
 ✔  produkty pełnoziarniste 
 ✔  kasze 
 ✔   przetworzony nabiał (np. kefiry, 

maślanki, jogurty i twarogi)

 ✔  ostre przyprawy 
 ✔  czekoladę i inne słodkości 
 ✔  mocną kawę i herbatę 
 ✔  orzechy 
 ✔  tłuszcze zwierzęce

WZBOGAĆMY DIETĘ W:

to niezbędne są właściwa higiena intymna 
i dobrze dobrana bielizna z bawełny, prze-
wiewna i nie za ścisła. 

POSIEDZIEĆ W SPA
Popularnością cieszą się okłady i tzw. nasia-
dówki, np. z naparów z rumianku, nagiet-
ka, aloesu, skrzypu czy kory dębu. Działają 
wysuszająco i obkurczająco, a także bakte-
riobójczo. Uzupełnieniem może być także 
okład z kostek lodu, który zmniejszy obrzęk 
i złagodzi ból. Kobiety w ciąży, którym 
doskwierają hemoroidy, powinny przecie-
rać te okolice ciepłą torebką czarnej herba-
ty – zawarta w niej tanina będzie równie 
skuteczna jak wymienione zioła. Lekarz 
może również przepisać leki przeciwzapal-
ne, maści, kremy lub żele na bazie natural-
nych substancji, np. kasztanowca czy pącz-
ków topoli. Zazwyczaj jednak do specjalisty 
idziemy dopiero wtedy, gdy krwawienie jest 
już dość częste. Objaw ten w 90 proc. przy-
padków faktycznie wywołują hemoroidy, 
ale może on równie dobrze oznaczać nowo-
twór jelita grubego. Podczas wizyty wyko-
nuje się najpierw badanie per rectum, czyli 
palcem, potem anoskopię, tj. oglądanie błony 
śluzowej kanału odbytu przez wziernik. 

SZYBKO I BEZBOLEŚNIE
Jeśli domowe sposoby oraz tzw. leczenie 
zachowawcze (farmakologiczne) nie przy-
niosą rezultatów, zaleca się wykonanie zabie-
gu. Metod leczenia jest wiele, niestety – poza 
operacją – żaden nie jest refundowany, a ich 
cena waha się od 200 do 2000 zł. Z reguły 
nie wymagają nawet znieczulenia, bo hemo-
roidy znajdują się w części odbytu, która nie 
jest wrażliwa na ból. 
Gumkowanie (metoda Barrona) – polega 
na założeniu na guzek gumowej opaski, któ-
ra odcina dopływ krwi. W efekcie hemoro-
id obumiera i w ciągu 7–10 dni odpada. Jest 
to bezpieczne i bardzo skuteczne rozwiąza-
nie, które nie wymaga rezygnacji z codzien-
nych zajęć. Należy jedynie przez dobę uni-
kać zaparć. Podczas jednego zabiegu zakłada 
się zwykle jedną gumkę. Jeśli potrzebne jest 
dalsze leczenie, można je wznowić po oko-

Kiedy trzeba zgłosić się do proktologa?

Pacjenci traktują problemy proktologiczne ja-
ko wyjątkowo wstydliwe i często odraczają wi-
zytę u proktologa. Są jednak objawy, z którymi 
nie należy czekać, np. krwawienie z odbytu, ból 
i świąd tych okolic. 

Jak wygląda taka wizyta? 

Pytamy o dolegliwości, przebyte choroby, do-
tychczasowe leczenie i choroby w rodzinie. Wy-

konujemy badanie proktologiczne. Pacjent 
ułożony jest na lewym boku lub w pozycji kolan-
kowo-łokciowej. Oglądamy okolicę odbytu, po-
tem badamy palcem przez odbyt – jest to niebo-
lesne. Czasami potrzebne jest oglądanie kanału 
za pomocą podświetlanego wziernika na głębo-
kości ok. 8 cm lub od 15 do 30 cm. Bywa, że le-
karz zleca dodatkowe badanie, jak np. kolono-
skopię, USG jamy brzusznej lub inne. Wizytę 
kończy rozmowa na temat leczenia i zaleceń.

ROZMOWA Z PROKTOLOGIEM 
DR CEZARY TOBIASZ, CENTRUM MEDYCZNE WELLNESS

OGRANICZMY:
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sygnały ze strony organizmu (np. pod-
wyższone ciśnienie czy cholesterol), 
należy w diecie ograniczyć lub wyeli-
minować z niej:
 ●  zły cholesterol (LDL). Występuje 

m.in. w podrobach, czerwonym mię-
sie, tłuszczu do smażenia, żółtych 
serach, sosach na bazie majonezu 
lub śmietanie, słodkich wypie-
kach (zwłaszcza z kremami);

 ●  produkty wysoko przetworzone. 
Zawierają niebezpieczne dla zdro-
wia tłuszcze trans (fast food, zupy 
w proszku, chipsy, krakersy), sól 
i związki sodu (wędliny), sztuczne 
dodatki i barwniki (cukier i sub-
stancje słodzące, konserwanty, 
polepszacze smaku);

Warto natomiast:
 ●  pić przynajmniej 1,5 l wody dzien-

nie – szklankę co godzinę. Unikać 
słodzonych soków i napojów typu 
cola oraz mocnych naparów;

 ●  sięgać po warzywa i owoce we wszyst-
kich kolorach, najlepiej przy każdym 

M
ężczyźni palą więcej papiero-
sów, częściej sięgają po alko-
hol, nie przywiązują wagi 
do zdrowego odżywiania 
i aktywności fizycznej. Do tego 

dochodzi nadmiar pracy, stres, brak wystar-
czającej ilości snu i wypoczynku. Do listy 
należy jeszcze dopisać niechęć do wizyt 
u lekarza i wykonywania kontrolnych badań. 
Stąd prosta droga m.in. do chorób serca 
i układu krążenia czy nowotworów. 

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ
Profilaktyczna kontrola to najlepszy spo-
sób, aby sprawdzić, że nic nam nie dolega 
albo wykryć chorobę na wczesnym etapie. 
A mężczyzna najczęściej idzie do lekarza, 
gdy sam uzna, że w jego organizmie dzie-
je się coś niepokojącego i zaczyna się bać. 
Wówczas często jest już za późno i nawet 
najlepsza terapia oraz najwybitniejszy spe-
cjalista mogą nie pomóc. Wiele bowiem 
chorób, zwłaszcza w swoim początkowym 
stadium rozwoju, nie daje żadnych niepo-
kojących objawów. Dlatego każdy mężczy-
zna powinien przestrzegać kalendarza 
badań (patrz ramka).

NA TALERZU...
Od dawna nikt nie kwestionuje tego, że uni-
kanie niektórych potraw na korzyść innych 
może mieć duży wpływ na nasze zdrowie. 
Dlatego jeśli pojawią się niepokojące  

posiłku i jako przekąskę. Min. 400 g,  
tj. dwie sztuki owoców i 200 g warzyw;  

 ●  uwzględnić w diecie produkty z peł-
nego ziarna;

 ●  jeść tłuste ryby morskie (halibut, 
łosoś, makrela, sardynka, szprot, 
śledź, ale niesolony)  i/lub produkty 
bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 
(oliwa z oliwek,  olej rzepakowy, orze-
chy włoskie) przynajmniej 2 razy 
w tygodniu. 

 ●  unikać używek: alkoholu, papiero-
sów i nadmiaru kawy. 

SPORT NA ZDROWIE
Warto zachęcać naszych partnerów 
do aktywności fizycznej, np. wspólnych 
spacerów, jazdy na rowerze, biegania. 
To gwarancja utrzymania odpowied-
niej wagi i dobrej kondycji.  Regularne 
ćwiczenia wzmacniają także serce 
i zmniejszają ryzyko zawału. Skorzysta 
też na nich układ odpornościowy. Jak 
trenować? Najlepiej trzy razy w tygo-
dniu przez około 40 minut. 

Morfologię krwi i podsta-
wowe badania laboratoryj-
ne: OB, poziom glukozy, lipido-
gram i badanie ogólne moczu 
należy wykonywać co roku. 

Raz na 6 miesięcy należy tak-
że dokonać przeglądu denty-
stycznego. Przed każdą wizy-
tą u lekarza mierzmy ciśnienie 
krwi i tętno (chyba że specjali-

sta zaleci inaczej) lub rozważ-
my zakup domowego ciśnienio-
mierza. Inne, specjalistyczne 
badania należy wykonywać 
w zależności od wieku. 

30 PLUS
✔ RTG klatki piersiowej 
– raz na 1-2 lata. Palacze 
powinni wykonywać 
je raz w roku

✔ EKG – co 2 lata

✔ Kontrola okulistyczna 
wzroku z badaniem dna oka 
– raz na 3–5 lat (panowie 
z cukrzycą lub nadciśnie-
niem co roku) 

✔ Badanie poziomu elek-
trolitów (zwłaszcza sodu 
i potasu) – raz na 3 lata 

✔ Badanie jąder przez 
lekarza – raz na 2–3 lata

✔ Kontrola prostaty za po-
mocą badania per rectum  
– raz do roku 

✔ Badanie na obecność  
krwi utajonej w kale  
– raz na rok po ukończeniu 
45 roku życia

✔ USG jamy brzusznej 
– raz do roku

50 PLUS

✔ Kolonoskopia (badanie 
endoskopowe jelita grube-
go) – co 5 lat 

✔ Badanie jąder – raz  
na 3 lata 

✔ Badanie poziomu elek-
trolitów i oznaczenie stę-
żenia androgenów (męskich 
hormonów płciowych)  
we krwi – raz na 3 lata

✔ USG jamy brzusznej 
– raz na rok 

✔ Badanie okulistyczne 
(kontrola wzroku, badanie dna 
oka i pomiar ciśnienia śród-
gałkowego) – raz w roku 

✔ Badanie prostaty per 
rectum i oznaczenie anty-
genu PSA – raz w roku 

✔ Badanie gęstości kości 
– raz po 65. roku życia, 
później według wskazań 
lekarza

✔ RTG klatki piersiowej 
– raz na rok 

✔ Badanie na obecność krwi 
utajonej w kale – raz na rok 

✔ EKG – co 2–3 lata

70 PLUS
✔ Badanie jąder przez 
lekarza – raz na 3 lata

✔ Badanie poziomu 
elektrolitów – raz na 3 lata

✔ Badanie na obecność 
krwi utajonej w kale  
– raz na rok

✔ RTG klatki piersiowej 
– wg wskazań lekarza

✔ EKG – raz na rok

✔ USG jamy brzusznej 
– wg wskazań lekarza

✔ Oznaczenie stężenia 
androgenów – wg zaleceń  
lekarza

✔ Badanie prostaty – co roku

✔ Oznaczenie antygenu 
PSA – co 3 lata

✔ Badanie słuchu – co 2 lata

✔ Badanie wzroku – co roku

KALENDARZ MĘSKICH BADAŃ

do lekarza...

PROBLEM W TYM, ŻE… 
NIE PRZYCHODZI. 

ZE STATYSTYK WYNIKA, 
ŻE PANOWIE DUŻO 

RZADZIEJ SIĘ BADAJĄ 
I ŻYJĄ ŚREDNIO 

O 6–8 LAT KRÓCEJ 
NIŻ KOBIETY.

URSZULA MAKOWSKA

 Z badań i ankiet wynika, że cały czas 
pokutuje stereotyp, że mężczyzna mu-
si być silny i zdrowy, więc duma nie po-
zwala mu zwykle na okazywanie sła-
bości. Jednocześnie boi się on choroby 
i leczenia, a swój strach często skrywa 
pod agresywnym zachowaniem. Oszuku-
je siebie, że nic mu nie dolega. Stara się 
wypierać myśli o chorobie. Ma nadzieję, 
że sama przejdzie. Uważa też, że niektó-
re badania za krępujące. Boi się pobie-
rania krwi i borowania, twierdząc, że nie 
ma czasu na chodzenie do lekarza.

DLACZEGO MĘŻCZYŹNI 
NIE LUBIĄ LEKARZA?

Aby nakłonić mężczyznę 
do wizyty u lekarza, nie 

należy go pouczać, straszyć 
ani szantażować. To zwykle 
przynosi odwrotny skutek.

Przychodzi
facet



MAGDALENA POMYKAŁA

 Do chorób reumatologicznych 
objawiających się bólem zaliczamy 
zarówno te o autoimmunologicznym 
podłożu zapalnym, np. reumatoidalne 
zapalenie stawów (RZS), zesztywniające 
zapalenie stawów kręgosłupa, toczeń 
trzewny układowy, jak i chorobę 
zwyrodnieniową stawów, która nie 
ma pochodzenia zapalnego. Objawem 
takiej niezapalnej choroby zwyrodnieniowej 

umiejscowionej w odcinku lędźwiowym 
kręgosłupa jest na przykład rwa kulszowa. 
W poczet chorób reumatycznych zalicza 
się również dnę moczanową, fibromialgię 
(nazywaną reumatyzmem mięśniowym) 
czy zespół cieśni nadgarstka. Wspólnym 
mianownikiem tych schorzeń jest to, 
że nieleczone, powodują narastający ból 
w obrębie stawów, co ogranicza możliwość 
swobodnego ruchu. 

WIELE CHORÓB, JEDNA NAZWA – REUMATYZM
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ten wybudzający ze snu nad ranem),
●  symetryczność dolegliwości (czy boli 

nas jedno kolano, czy oba),
●  choroby towarzyszące (np. tarczycy, 

zaburzenia jelitowe, łuszczycę). 
Następnie lekarz obejrzy i dotknie 

bolących miejsc. W ten sposób wykry-
je wzmożone ocieplenie stawów lub 
obrzęk (co wskazuje na stan zapalny), 
trzeszczenie w trakcie ruchu czy opór 
(co świadczy o problemach związanych 
z tkanką stawu). Kolejnym krokiem 
będzie wykonanie badań laboratoryj-
nych – morfologii, OB, analizy ogól-
nej moczu, parametrów zapalnych, 
potem wykonanie badań obrazowych 
RTG czy USG.

N
a dolegliwości związane 
ze stawami cierpi ponad 
9 mln Polaków i wcale nie 
tych sędziwych, większość 
w grupie 30–50-latków, 

a więc w okresie pełnej aktywności 
zawodowej. Drugie tyle – jak przeko-
nują specjaliści – cierpi po cichu, 
nie zgłaszając się do lekarza. Oznacza 
to, że już prawie co drugi z nas odczu-
wa dolegliwości stawowe. Ich wspólną 
cechą są zmiany w obrębie kości, ścię-
gien, a niekiedy także i mięśni.

KTO CHORUJE?
W większości przypadków trudno 
jest dokładnie określić przyczyny 
wystąpienia dolegliwości. Najczęściej 
mówi się o skłonnościach genetycz-
nych, zbytnim obciążeniu stawów 
(np. na skutek nadwagi bądź ciężkiej 
pracy fizycznej) i procesach wynika-
jących ze starzenia się organizmu. 

NIEKTÓRYM ŻYCIE „ZACINA SIĘ” 
PO PIĘĆDZIESIĄTCE, INNI JUŻ 
PO TRZYDZIESTYCH URODZINACH MAJĄ 
PROBLEM Z WYPROSTOWANIEM SIĘ 
PO WSTANIU Z ŁÓŻKA. CO ZROBIĆ, ABY BÓL 
NIE ZDOMINOWAŁ CODZIENNYCH CZYNNOŚCI?

Co chru pie
w stawie

Czynnikiem predysponującym jest 
też płeć – reumatoidalne zapalenie sta-
wów częściej dotyczy kobiet, a zesztyw-
niające zapalenie stawów kręgosłupa 
– głównie mężczyzn. 

BOLĄCY PROBLEM 
Zaczyna się niewinnie. Pobolewają nas 
kolana, kręgosłup, nadgarstki, stawy 
biodrowe. Jeśli dolegliwości miną samo-
istnie po kilku dniach, najczęściej nie 
są zapowiedzią choroby, a jedynie efek-
tem przeciążenia. Gdy utrzymują się 
dłużej, towarzyszy im obrzęk i sztyw-
ność stawów, zwłaszcza po rannym 
wstaniu z łóżka, oraz stan podgorącz-
kowy, powinniśmy pójść do lekarza. 

Zanim specjalista zleci szczegółowe 
badania, z pewnością zapyta nas o:
 ●  występowanie chorób stawów w bli-

skiej rodzinie,
●  czy ból pojawia się podczas pracy 

albo w stanie spoczynku (zwłaszcza 

1. Trzymajmy prawidłową 
wagę. Nadprogramowe 
kilogramy obciążają stawy.

2. Ruszajmy się. Spacerujmy 
lub pływajmy co najmniej 
pół godziny dziennie, ale 
nie ćwiczmy intensywnie. 
Forsowne treningi, 
np. biegowe, sprzyjają 
uszkodzeniom chrząstki, 
a więc zwiększają ryzyko 
choroby stawów. Badania 
wykonane za pomocą 
rezonansu magnetycznego 
wykazują, że zdrowymi 
stawami cieszą się osoby 

ćwiczące systematycznie, 
lecz nie intensywnie. 
W najgorszym stanie 
są u tych, którzy nie ćwiczą 
lub nadmiernie się forsują. 

3. Unikajmy czynności 
obciążających stawy, 
tzn. klękania, podnoszenia 
ciężkich przedmiotów, 
długotrwałego stania. 

4. Pamiętajmy, że ruch jest 
wskazany, ale nie może być 
monotonny. Wielogodzinne 
klikanie w klawiaturę może 
prowadzić do choroby 
reumatycznej. 

5. Leczmy każdą infekcję  
– gardła, zębów. Reaktywne 
zapalenie stawów jest często 
powikłaniem po infekcji 
bakteryjnej. Patogeny 
z ogniska zapalnego (np. dróg 
oddechowych) zostają wraz 
z krwią przeniesione 
do tkanek okołostawowych 
i jamy stawowej, i tam 
przyczyniają się do rozwoju 
choroby stawów.

6. Śpijmy na średnio  
twardym materacu. Zbyt 
miękki lub twardy szkodzi 
stawom kręgosłupa.

JAK SOBIE POMÓC PRZY BÓLU STAWÓW?
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Mimo że choroby stawów najczęściej 
są nieuleczalne, to można spowolnić 
ich rozwój. Natomiast nieleczone, stop-
niowo i nieodwracalnie ograniczają 
sprawność ruchową.

PRZEDE WSZYSTKIM 
AKTYWNOŚĆ
Pierwszą reakcją na ból w stawie jest 
próba unikania jakiegokolwiek ruchu. 
Owszem doraźnie zmniejszymy pro-
blem, jednak dłuższe unieruchomienie 
nie polepszy naszego samopoczucia. 
Dziś lekarze jednogłośnie zwracają uwa-
gę, że stosowane niegdyś ortezy – spe-
cjalne konstrukcje ortopedyczne, któ-
rych zadaniem było unieruchomienie 



⏋�Jeśli łączenia 
kości ulegają 
degeneracji, zostają 
odsłonięte i tracą 
naturalną ochronę. 
Gdy dojdzie 
do stanu zapalnego, 
w stawie powstaje 
zwyrodnienie. 

chorego stawu, by zapobiec jego dalszym 
uszkodzeniom – mogły przynosić więcej 
szkody niż pożytku. Usztywniały mię-
śnie, zwalniając je z jakiejkolwiek pracy. 
Obecnie jedną z głównych zasad terapii 
przy dolegliwościach reumatycznych jest 
aktywność, która hamuje postęp choro-
by i zmniejsza postępującą sztywność wię-
zadeł i stawów. Niestety pacjenci – wła-
śnie z powodu bólu – często nie podejmują 
ćwiczeń, co nasila stan zapalny.

PO POMOC DO APTEKI
Pierwszą linią obrony w leczeniu stawów 
są leki przeciwzapalne i przeciwbólowe 
z grupy tzw. NLPZ (kwas acetylosalicylo-
wy, ibuprofen, ketoprofen, naproksen, diklo-
fenak). Niektóre z nich mają postać żelu lub 
maści do wsmarowania w bolące miejsca. 
Taki sposób aplikacji preparatu jest szcze-
gólnie ważny dla chorych z nadwrażliwym 
żołądkiem, dla których długotrwałe łyka-
nie środków farmakologicznych wiązało-

ROLA SUPLEMENTACJI
Prawidłowo zbudowany staw pokrywa war-
stwa śliskiej chrząstki oraz maź, która peł-
ni funkcję smaru umożliwiającego wyko-
nywanie swobodnych ruchów. Jeśli łączenia 
kości ulegają degeneracji, zostają odsłonię-
te i tracą naturalną ochronę. Gdy dojdzie 
do stanu zapalnego w stawie powstają znisz-
czenia, czyli zwyrodnienia. 

Przynajmniej dla częściowej odbudo-
wy chrząstki warto stosować preparaty 
zawierające glukozaminę, która wzmac-
nia i regeneruje uszkodzenia. Inną meto-
dą leczenia są wstrzyknięcia (bezpośrednio 
do chorego stawu) kwasu hialuronowego. 
Powoduje on zwiększenie lepkości płynu 
stawowego oraz poprawia przenikanie 
substancji odżywczych do chrząstki. Kie-
dy żadna z metod nie przynosi rezulta-
tów, a zwyrodnienie uniemożliwia poru-
szanie się, pozostaje zabieg operacyjny, 
który polega na wszczepieniu protezy 
uszkodzonego stawu. 
Konsultacja: lek. med. Arkadiusz 
Miller
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 W okresie jesienno-zimowym bardzo 
wielu z nas skarży się na zaostrzenie 
dolegliwości stawowych. Czy 
to możliwe, aby wilgotność i niskie 
temperatury powodowały takie męki? 
Choć z powszechnymi odczuciami trudno 
dyskutować, reumatolodzy twierdzą, 
że zmiany pogody nie mają wpływu 
na choroby stawów. Argumentem może 
być m.in. fakt, że Eskimosom żyjącym 
w zimnym i wilgotnym klimacie rzadko 
doskwierają bóle reumatyczne.

Tzw. łokieć tenisisty jest 
bardzo częstym urazem. 
Pojawia się na skutek 
przeciążenia mięśni 
i stawu, np. w wyniku 
długotrwałej pracy przy 
komputerze.

by się z kłopotami gastrycznymi. Czasami 
stosuje się też glikokortykosteroidy o sil-
nym działaniu przeciwzapalnym (poda-
wane przewlekle, powodują wiele skutków 
ubocznych, np. zaburzenia emocjonalne). 
W łagodzeniu objawów schorzeń stawów 
stosowane są też preparaty, które choć nie 
uśmierzają bólu, wpływają na procesy zapal-
ne przebiegające w chorych tkankach. Środ-
ki z tej grupy (np. D-penicylamina, niektóre 
leki przeciwmalaryczne i immunosupresyjne) 
oddziałują na cały organizm, są dostępne 
jedynie na receptę, a niektóre z nich poda-
je się tylko w szpitalu.

BOLESNA PORA ROKU
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Odczuwanie bólu kolana podczas 
wchodzenia po schodach, 

podnoszenia ciężarów, 
chodzenia lub jazdy na rowerze 
to wyraźny sygnał, aby zgłosić 

się do lekarza.
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W GĄSZCZU DIET CUD ŁATWO 
SIĘ POGUBIĆ. A WYSTARCZY JEŚĆ 

4–5 POSIŁKÓW DZIENNIE, MAŁYCH 
I DOBRZE ZBILANSOWANYCH. 

TO NAJZDROWSZY SPOSÓB 
ODŻYWIANIA BEZ UCZUCIA 

GŁODU I KATOWANIA SIĘ.

Menu 
idealne

 
ZBIERZ 

WSZYSTKIE 
CZĘŚCI 

W następnym numerze: 
„Odchudzanie 

w każdym  
wieku”

P O R A D N I K  D I E T E T Y C Z N Y  N R  1



K
omponuj menu w taki sposób, 
aby każde śniadanie, obiad i kola-
cja zawierały wszystkie niezbęd-
ne składniki odżywcze: białko, 

tłuszcze i węglowodany w odpowiednich 
proporcjach, a dwie przekąski między 
nimi były owocami (rano) lub warzywa-
mi albo orzechami (po południu). Pyta-
nie jeszcze o wielkość tych „małych posił-
ków”, czyli jak małych? Muszą być rozmiaru 
pięści. Mężczyzna niech zaciśnie swoją 
dłoń – tej wielkości porcja powinna zna-
leźć się na jego talerzu. Kobieta – niech 
zje odpowiednio mniejszą, a dziecko 
– danie wielkości swojej małej piąstki. 
Czujecie niedosyt? Tylko przez chwilę, 
bo kiedy do mózgu dotrze informacja 
o zjedzonym posiłku – zniknie uczucie 
głodu, ale nigdy nie dojdzie do przejedze-
nia, zaś organizm dostanie dokładnie to, 
czego potrzebuje. O ile dostanie posiłek 
zbilansowany.

JAK BILANSOWAĆ?
Marchewka prosto z pola, świeży drób 
lub schab, ryż pełnoziarnisty czy ulubio-
ne domowe ciasto… Wszystkie te pro-
dukty zawierają białko, węglowodany, 
tłuszcze, składniki mineralne i witami-
ny. Nie każdy jednak produkt ma je 
wszystkie w odpowiednich proporcjach. 
To oznacza, że nie możemy jeść tylko 
pieczywa, kanapek z wędliną, serów albo 
wyłącznie kasz czy soków, chociaż same 
w sobie są bardzo zdrowe. Aby nasza 
„wewnętrzna machina” mogła prawidło-
wo działać, potrzebuje urozmaicenia. 

Dlatego wszystkie monodiety, zalecane 
czasem w celach oczyszczenia organi-
zmu, na dłuższą metę zubażają menu 
i nie mogą być stosowane zbyt długo.

Różnorodne składniki odżywcze po zje-
dzeniu zostają strawione i przyswojone, 
a dzięki temu żyjemy i rozwijamy się. 
W organizmie związki te ulegają ciągłej 
wymianie – część zużywamy, część wyda-
lamy, a inne służą do ponownej syntezy. 
Zachodzi więc konieczność ciągłego 
dostarczania rozmaitych substancji 
(jednak nie ciągle tych samych) wraz 
z pożywieniem. 
●  Makroskładniki – to białka, tłuszcze 

i węglowodany. Należy do nich rów-
nież woda, mimo że nie ma ona żad-

nych właściwości 
„odżywczych”, bo nie 
dostarcza energii 

i dlatego niekiedy nie 
jest uwzględniana w tej 

grupie. A przecież bez 
niej organizm sobie nie 

poradzi. Utrata zaledwie 
8 proc. jej zawartości w orga-

nizmie (czyli około 4 litrów) 
wystarcza do wystąpienia poważ-

nych zaburzeń zdrowotnych. Efekt jest 
porównywalny do utraty 15 proc. biał-
ka i do 90 proc. tłuszczu! Dlatego nie-
zależnie od diety czy upodobań war-
to wyrobić w sobie nawyk picia 2 litrów 
wody każdego dnia.

●  Mikroskładniki – niemal w ogóle nie 
dostarczają energii, ale są niezbędne 
dla zapewnienia prawidłowego meta-
bolizmu. Należą do nich witaminy (np. 
A, B, C, D, E i K), pierwiastki mine-
ralne (np. wapń i fosfor) oraz śladowe 
(np. żelazo, cynk, selen, mangan). 
Wystarcza ich mała zawartość w poży-
wieniu, aby organizm dostał ich kom-
plet. Bez ich udziału jednak nie byłby 
możliwy wzrost, wytwarzanie energii 
i wiele innych funkcji fizjologicznych, 
np. trawienie.

ŻYCIODAJNA SIŁA
Większość składników odżywczych 
dostarcza organizmowi niezbędnej siły, 
która potrzebna mu jest do funkcjono-
wania, pracy umysłu czy poruszania się. 
Do czego potrzebujemy jej najwięcej?

Dorośli (Aktywność fizyczna umiarkowana PAL = 1,75*)
Kobiety

Waga 19-30 lat 31-50 lat 51-65 lat 66-75 lat Powyżej 75 lat

45 kg 2050 kcal 2100 kcal 2050 kcal 1900 kcal 1850 kcal
50 kg 2200 kcal 2200 kcal 2100 kcal 1950 kcal 1900 kcal
60 kg 2400 kcal 2300 kcal 2200 kcal 2100 kcal 2050 kcal
70 kg 2700 kcal 2450 kcal 2300 kcal 2200 kcal 2150 kcal
80 kg 2950 kcal 2650 kcal 2500 kcal 2400 kcal 2350 kcal

Mężczyźni
50 kg 2550 kcal 2550 kcal 2300 kcal 2000 kcal 1900 kcal
60 kg 2850 kcal 2750 kcal 2500 kcal 2300 kcal 2200 kcal
70 kg 3050 kcal 2950 kcal 2700 kcal 2450 kcal 2350 kcal
80 kg 3350 kcal 3100 kcal 2800 kcal 2650 kcal 2550 kcal
90 kg 3600 kcal 3300 kcal 3000 kcal – –

TABELA ZAPOTRZEBOWANIA KALORYCZNEGO U ZDROWYCH DZIECI I DOROSŁYCH  
PRZY UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. 

Dzieci
Wiek 1-3 lata 4-6 lat 7-9 lat 10-12 lat 13-15 lat 16-18 lat

Płeć Chłopcy Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta

Kalorie 1000 kcal 1400 kcal 1800 kcal 2400 kcal 2100 kcal 3000 kcal 2450 kcal 3400 kcal 2500 kcal

* PAL = 1,75, tj. aktywność fizyczna na tym poziomie (umiarkowana) wpływa pozytywnie na zmniejszenie ryzyka nadwagi i otyłości,  
chorób układu krążenia, cukrzycy, niektórych nowotworów, osteoporozy i sarkopenii.

⏋ Większość 
składników 
odżywczych 
dostarcza 
organizmowi 
niezbędnej siły.
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●  Przemiana materii (ang. basal 
metabolic rate – BMR) – zapew-
nia prawidłowe działanie wszyst-
kim narządom wewnętrznym. 
Wymaga to od 45 proc. do 75 proc. 
dziennego całkowitego zużycia 
energetycznego.

●  Aktywność fizyczna – na umiar-
kowany ruch zużywamy średnio 
30 procent puli energii. 

●  Metabolizowanie pożywienia – jedze-
nie dostarcza organizmowi życiodaj-
nej siły, ale nawet proces związany z tra-
wieniem, wchłanianiem i transportem 
składników odżywczych zwiększa pro-
dukcję ciepła i zużycie tlenu. To wyma-
ga około 10 proc. energii.

 ●  Wzrost, ciąża i laktacja – wydatki ener-
getyczne związane ze wzrostem są naj-
większe u niemowląt i dzieci do 2. roku 
życia. Do okresu dojrzewania utrzy-
mują się na poziomie 1–2 proc., po czym 
całkowicie zanikają w wieku 20 lat, 
dlatego po tym okresie kaloryczność 
potraw musi się zmniejszyć. W przy-
padku kobiet w ciąży zapotrzebowanie 
na składniki odżywcze w drugim try-
mestrze wzrasta o 360 kcal, w trzecim 
o 475 kcal, natomiast po porodzie, pod-
czas karmienia piersią przez pierwsze 
sześć miesięcy panie potrzebują około 
500 kcal więcej.

10 PRZYKAZAŃ 
ZDROWEGO ŻYWIENIA

1  BILANSOWANIE  
KAŻDEGO POSIŁKU

Różnorodność w diecie gwarantuje kom-
plet (czyli ów bilans) składników odżyw-
czych. Dietetycy zalecają, aby miesięcz-
nie jeść ich około 60. Różnych. Jak 
to sprawdzać? To bardzo proste – zapisuj 
przez cały miesiąc wszystko, co jesz: i potra-
wy i składniki, a szybko dowiesz się, jak 
bardzo jest urozmaicone twoje menu. Albo 
jak bardzo jest monotonne i co należy 
w nim zmienić. 

Najważniejsze, aby codziennie jadać 
produkty zbożowe, które są cennym źró-
dłem węglowodanów. Nawet bezglute-
nowcy czy osoby uczulone na pszenicę 
mają już ich duży wybór. Równie istotny 
jest nabiał, przy czym alergicy i osoby 
z nietolerancją laktozy czy weganie mogą 
spożywać ten pochodzenia roślinnego. 
W każdym posiłku powinno być jakieś 
białko, jako materiał budulcowy, najle-
piej to znajdujące się w rybach, drobiu 
i chudej wołowinie. Wegetarianie i wega-
nie znajdą je w nasionach roślin strącz-
kowych. I wreszcie warzywa oraz owoce. 
Tak komponując każdą porcję pożywie-
nia, w ciągu dnia otrzymujemy prawidło-
wo zbilansowane menu. 

2  STOP SŁODYCZOM
Węglowodany powinny co prawda 

dostarczać aż 50 proc. fizjologicznego 
zapotrzebowania organizmu na kalorie, 
ale to nie oznacza jedzenia słodyczy. 
Wystarczy to, co znajduje się w owocach, 
warzywach, pieczywie czy makaronach. 
Nie potrzebujemy więc dodatkowo 
„wzmacniać się” cukrem zawartym w cia-
stach, batonach czy czekoladzie. Ten 
cukier powoduje próchnicę, zaburzenia 
przemiany materii, a także najpierw nad-
wagę, potem otyłość i, zmorę naszych 
czasów, cukrzycę. Odzwyczajenie się 
od słodkich przekąsek likwiduje z cza-
sem apetyt na słodycze, szczególnie jeśli 
w chwilach słabości sięgamy nie po ciast-

ka, lecz orzechy, suszone 
owoce albo pestki słonecz-
nika czy dyni.

3  RUCH NA CO DZIEŃ
Regularnie ćwiczący 

i aktywni ruchowo mogą jadać więcej 
produktów zbożowych i zawierających 
tłuszcz niż prowadzący siedzący tryb 
życia. Osoby z nadwagą częściej cierpią 
na wysokie stężenie cholesterolu, niedo-
krwienną chorobę serca, cukrzycę, dnę, 
nadciśnienie tętnicze, kamicę żółciową 
i wiele schorzeń tzw. cywilizacyjnych. 
Bardzo niebezpieczne są oponki na brzu-
chu, czyli otyłość brzuszna, które do nie-
dawna były przypadłością osób po 40. 
roku życia, a obecnie ma je nie tylko 
co drugi trzydziestolatek, lecz nawet co 
czwarty nastolatek! Warto wypowiedzieć 
wojnę zbędnym kilogramom w każdym 
wieku, przede wszystkim dla zachowa-
nia zdrowia i dobrego samopoczucia. 

4  BŁONNIKA NIGDY DOŚĆ
Choć nie ma większej wartości 

odżywczej, jest niezbędny do prawidło-
wego funkcjonowania jelit i układu pokar-
mowego, chroniąc go przed chorobami 
nowotworowymi. Pełni funkcję „wymia-
tacza śmieci” z jelit, czyli pomaga pozbyć 
się złogów zalegającego pokarmu. Prze-
ciwdziała również bardzo niebezpiecz-
nym procesom gnilnym w układzie 
pokarmowym. Jest też znakomitym wypeł-
niaczem dla osób, które liczą kalorie. 
Jedzenie bogate w błonnik, popite dużą 
ilością wody, pęcznieje szybko i na dłu-
go daje uczucie sytości, eliminując nie-
zdrowe podjadanie. 

5  MLEKO NIE TYLKO KROWIE
Zaleca się spożywanie chudego mle-

ka (2 procent lub mniej), ponieważ tłuszcz 
i cholesterol, które znajdują się również 
w tłustych serach, sprzyjają rozwojowi 
miażdżycy tętnic. Choć jest ono źródłem 
wapnia w diecie i już dwie szklanki codzien-
nie zapewnią optymalną ilość tego skład-
nika, to nie jest wskazane dla każdego. 
Jeśli po jego wypiciu odczuwamy dolegli-
wości jelitowe, to znak, że w naszym orga-
nizmie występuje niedobór enzymu tra-
wiącego laktozę (tzw. cukier mleczny). 
Możemy wtedy sięgać po jego sfermento-
waną postać – kefir lub maślankę. Uczuleni 
na laktozę oraz weganie mają już w sklepach 
bogaty wybór napojów sojowych, ryżo-
wych lub kokosowych i migdałowych. 

6  RYBY – TAK, ALE…
Przeciętny Polak je rybę rzadziej niż 

raz na siedem dni, podczas gdy lekarze 
i dietetycy zalecają, aby gościły na naszych 

⏋ Jedzenie bogate 
w błonnik, popite 
dużą ilością wody, 
pęcznieje szybko 
i na długo daje 
uczucie sytości, 
eliminując 
podjadanie.
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stołach 2–3 razy w tygodniu. Badania 
dowodzą, że ich jedzenie może być dobrym 
sposobem profilaktyki antynowotworo-
wej i antyzawałowej. Poza tym są boga-
tym źródłem kwasów omega-3, które 
wspomagają odporność i przeciwdziała-
ją miażdżycy; witamin A, D i E, które 
wpływają na wygląd skóry i wzrok. Naj-
wartościowsze ryby to te występujące natu-
ralnie – w przypadku Polski są to gatun-
ki łowione w Bałtyku, z rodzimych rzek 
i jezior (najlepiej niemrożone). Unikaj-
my za to podejrzanie tanich gatunków, 
np. pangi czy tilapii hodowanych w sil-
nie zanieczyszczonych akwenach i kar-
mionych hormonami oraz antybiotyka-
mi. Instytut Matki i Dziecka zaleca także 
jedzenie ryb przez kobiety w ciąży. Ogra-
niczenie w ich spożywaniu dotyczy jedy-
nie gatunków morskich (2 razy w tygo-
dniu w porcjach po około 100 g), ze wzglę-
du na zawartość metali ciężkich (rtęć, 
kadm, ołów) i dioksyn. Najwięcej rtęci 
mają: ryba maślana, okoń, węgorz, płoć 
i dorsz, natomiast najmniej: śledź, min-
taj, łosoś (głównie norweski).

7  OWOCE I WARZYWA
Są pyszne, lekkie, sycące, a ich jedze-

nie to czysta przyjemność. Zapewniają 
dużą ilość witaminy C i beta-karotenu, 
składników mineralnych i błonnika 
pokarmowego, działają przeciwmiaż-
dżycowo i przeciwnowotworowo. Zawar-
ty w nich potas (pierwiastek, którego 
stale mamy niedobory) doskonale obni-
ża ciśnienie krwi, a błonnik reguluje pra-
cę przewodu pokarmowego i zapobiega 
zaparciom, obniża stężenie cholestero-
lu w surowicy i poprawia tolerancję glu-

kozy. Zapobiega także nowotworom jeli-
ta grubego. Starajmy się wybierać świeże, 
krajowe warzywa i owoce sezonowe, któ-
re są smaczniejsze i mniej pryskane. 

8  ELIMINACJA TŁUSZCZÓW 
ZWIERZĘCYCH

Zbyt niskie spożycie tłuszczu w diecie 
może skutkować niedoborami witamin 
w nich rozpuszczalnych (A, D, E, K), 
natomiast zbyt wysokie – rozwojem cho-
rób krążenia i nadwagą. Najmniej potrzeb-
ny jest bogaty w zły cholesterol tłuszcz 
zwierzęcy, występujący w mięsach, maśle, 
słodyczach czy fast foodach. Jak najczę-
ściej zastępujmy go tym pochodzenia 
roślinnego, czyli olejem i oliwą – najle-
piej tłoczonymi na zimno, a także orze-
chami i nasionami. W miarę możliwo-
ści starajmy się nie podgrzewać tłuszczu, 
który pod wpływem wysokiej tempera-
tury traci wartości odżywcze, a podczas 
smażenia powstają w nim związki o wła-
ściwościach toksycznych. 

9  SÓL NA CENZUROWANYM
Zamiast soli do potraw możemy uży-

wać wyciśniętego soku z cytryny. Aroma-
tu i dobrego smaku potrawie dodadzą zioła 
i przyprawy. W ciągu doby nie powinni-
śmy jeść więcej soli niż 5 g (1 łyżeczka). 
Natomiast Instytut Żywności i Żywienia 
donosi, że w 2009 roku jej średnie spoży-
cie wynosiło w Polsce 11,5 g dziennie na oso-
bę, czyli ponad 2 razy więcej, niż przewi-
duje norma! A przecież sól, którą jemy, 
to nie tylko ta wsypywana do przyrządza-
nych w domu potraw. Duża jej ilość znaj-
duje się także w gotowych produktach spo-
żywczych – w pieczywie, wędlinach, serach 
żółtych, krakersach czy nawet w słody-
czach i wodach mineralnych wysokoso-
dowych. Światowa Organizacja Zdrowia 
alarmuje, że nadmiar soli może powodo-
wać m.in. nadciśnienie tętnicze, miażdży-
cę, a ponadto zwiększa ryzyko zachoro-
wania na choroby sercowo-naczyniowe, 
sprzyja otyłości i cukrzycy typu II. Stop-
niowe odzwyczajanie się od jej nadmiaru 
w diecie nie jest trudne. Starajmy się jak 
najwięcej gotować na parze, nie dosalajmy 
potraw i stosujmy więcej aromatycznych 
przypraw. Ewentualnie tradycyjną sól 
zamieńmy na jej wersję niskosodową.

10  OGRANICZENIE 
ALKOHOLU

Jest źródłem energii, ale nie zawiera war-
tości odżywczych. Butelka mocnego piwa 
(500 ml) ma ok. 200 kcal, kieliszek wytraw-
nego wina (120 ml) to odpowiednio 75 kcal 
– białe i 50 kcal – czerwone. Wysokopro-
centowe trunki w 40 ml mają już ponad 
100 kcal. Alkohol podnosi także ciśnienie 
krwi, zwiększając ryzyko zachorowania 
na marskość wątroby i zwyrodnienie mię-
śnia serca. Jednak okazjonalne picie czer-
wonego, wytrawnego wina może korzyst-
nie wpływać na trawienie. 

MĄDRE PROPORCJE
 Powiedzenie „Śniadanie jedz jak król, obiad 
jak książę, a kolację jak żebrak” najlepiej 
obrazuje proporcje posiłków w codziennym 
jadłospisie. Do godzin popołudniowych 
metabolizm jest najbardziej pobudzony, 
dlatego śniadanie i obiad powinny nam 
dostarczać najwięcej energii. Wieczorem 
nasze ciało przygotowuje się do odpoczynku, 
przemiana materii spowalnia, więc dużo 
łatwiej o odkładanie się nadmiaru kalorii 
w postaci dodatkowych kilogramów. 
W myśl zasady „Jedz mniej, a częściej” 
optymalny jadłospis powinien obejmować 
4 lub 5 posiłków dziennie w zależności 
od tego, na ile pozwalają nam codzienne 
obowiązki. Tak przedstawiają się proporcje 
energetyczne, gdy jemy 5 razy w ciągu 
doby. (Uwaga! W tym przypadku najlepiej 

jeść co około 3 godziny). W przypadku 
4 posiłków w ciągu dnia rozkład energii 
przedstawia się następująco:

Posiłek Procent dobowego  
zapotrzebowania na energię

1. Śniadanie 30 proc.

2. Drugie śniadanie 15 proc.

3. Obiad 30 proc.

4. Kolacja 15 proc.

Posiłek Procent dobowego  
zapotrzebowania na energię

1. Śniadanie 20–25 proc.

2. Drugie śniadanie 15–20 proc.

3. Obiad 35–40 proc.

4. Podwieczorek 5–10 proc.

5. Kolacja 10–15 proc.

⏋ Starajmy się 
wybierać świeże, 
krajowe warzywa 
i owoce sezonowe. 
Są smaczniejsze 
i znacznie mniej 
pryskane.
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M
ilion razy to widziałaś. Cho-
rego faceta. Takiego, co to 
zawsze silny i nie daje sobie 
w kaszę dmuchać? Tak, jego. 
Ledwie dostanie gorączki, już 

zalega na kanapie, w jego oczach widać 
rezygnację. Wie, że walka jest z góry prze-
grana. Za każdym razem myśli, że umie-
ra. Potem wraca do pracy i opowiada, 
jaki był dzielny. Mężczyzna. Codziennie 
udowadnia swoją męskość. Protestuje 
przeciwko szerzącemu się feminizmowi 
i równouprawnieniu. Żadna kobieta nie 
poprowadzi samochodu, nie wbije gwoź-
dzia i nie otworzy piwa zapalniczką lepiej 
niż on. Chce być jak średniowieczny wódz, 
któremu nikt nie podskoczy. Na co dzień 
to on rządzi światem. Niestraszny mu 
kibol drużyny przeciwnej, pijaczek zacze-
piający żonę. Dopiero duet – katar i kaszel 
potrafią rozłożyć go na łopatki. 

Mężczyzna. Kiedy naprawdę go boli, 
nikomu nie powie. Skręci kostkę, złamie 
rękę, twardo idzie w zaparte, że nic 
mu nie jest. Potrafi chodzić z zerwanym 
więzadłem latami, bo przecież samo się 
zrośnie. Na psie się goi, to jemu też nic 
nie będzie. Każdy, nawet największy ból 
weźmie na klatę. Wystarczy jednak lek-
ka infekcja gardła czy stan podgorącz-
kowy (nawet nie gorączka) i już bunkru-
je się pod kołdrą z tysiącem poduszek. 
Z oddali słychać tylko co jakiś czas cier-
piący głos wołający o rosół, coś do picia, 
tabletkę, pilota, koc, nową poduszkę, 

Mężczyzna
walczy o życie...

porcję leków, książkę… On nie cho-
ruje, on umiera! 

Katar jest najgorszy! Z zatkanym 
nosem nie da się spać, jeść, żyć. 
Trzeba na siedząco, a to bardzo 
niewygodne. Chory on w ciągu 
nocy obudzi ją przynajmniej dziesięć 
razy, żeby powiedzieć, jak bardzo mu źle. 
Bo po co ma się męczyć sam, skoro 
mogą cierpieć razem? Poza tym ktoś 
musi słuchać o jego tragedii. Sam 
do siebie nie będzie mówił, nie mia-
łoby to większego sensu.

Kobiety takich rzeczy 
jak katar nie zauważają. 
Jest? To jest. Z katarem da 
się żyć. Ba! Można prać, sprzątać, 
gotować, zająć się dziećmi, iść 
do pracy. Nawet, gdy kobieta cały 
dzień chodzi w piżamie, to przy 
okazji zrobi coś pożytecznego. 
Leżenie w łóżku? Co za dużo, 
to niezdrowo. Poza tym i tak 
nikt jej nie spyta, jak się czu-
je, bo musi czuć się dobrze. 
Z resztą kobieta nie robi z igły 
widły. Co na to prawdziwy facet? 
On, w przeciwieństwie do niej, cho-
ruje naprawdę. Chorzy zazwyczaj 
nie mają apetytu. A przeziębiony 
mężczyzna wręcz przeciwnie. 
Trzeba koło niego skakać całą 
dobę. Podawać tylko ulubione 
potrawy, najlepiej takie jakie 
robiła mama, kiedy był mały. 
Wtedy dopiero okazuje się, że 
przygotowanie kaszki manny 
jest wyzwaniem życia. Albo szar-
lotki. Na chorego mężczyznę 
nie ma sposobu. To po pro-
stu trzeba przeżyć.
On myśli, że walczy 
o życie, a prawdziwą 
walkę toczy jego 
opiekunka. Na 
szczęście samce 
chorują średnio raz 
na rok. Strach pomy-
śleć co by było, gdyby 
chorowali częściej. 

WCHODZI DO DOMU, 
SŁANIA SIĘ NA NOGACH, 
PODPIERA O KAŻDY 
MEBEL. WBREW 
POZOROM NIE WRACA 
Z IMPREZY. BRONIŁ SIĘ 
JAK LEW, ALE DOPADŁA 
GO. – TO GRYPA – MÓWI.

MARTYNA ROZESŁANIEC

⏋�Myśli, że gra  
o życie, a tak 
naprawdę 
bitwę toczy 
jego opiekunka. 
Na szczęście samce 
chorują średnio  
raz na rok. 
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ku. To prawdziwa skarbnica witamin 
z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6 i B9), któ-
re odpowiadają za sprawne funkcjo-
nowanie układu nerwowego – wspo-
magają pamięć, koją nerwy i poprawiają 
jakość snu. Uczestniczą w procesie 
zamiany glukozy na energię. Cierpki 
owoc jest też dobrym źródłem makro-
elementów – potasu, żelaza i miedzi. 
Ten pierwszy odpowiada za prawidło-
wą pracę mięśni i koncentrację, drugi 
ma właściwości krwiotwórcze, zapo-
biega więc powstawaniu anemii. Miedź 
chroni zaś błony komórkowe przed 
wolnymi rodnikami, które przyczy-
niają się do powstawania komórek 
nowotworowych.

SMACZNY I ZDROWY 
DODATEK
Miąższ pigwy jest bogaty w pektyny, 
czyli rozpuszczalny w wodzie błon-
nik. Słusznie kojarzony jest z kwasko-
watymi galaretkami, nie tylko wspo-
magają proces trawienia, lecz także 
wspierają oczyszczanie organizmu 
ze szkodliwych toksyn. Żelujące wła-
ściwości pigwy sprawiają, że jest ona 

P
onoć owocem, którym Ewa sku-
siła Adama, nie było jabłko, lecz 
pigwa. Żółta i aromatyczna 
na zewnątrz, lecz twarda i kwa-
skowata w środku, należy do gru-

py najstarszych uprawianych przez czło-
wieka owoców. Nasi przodkowie poznali 
ją na długo przed popularnymi dziś jabł-
kami i gruszkami. Różnią się kształtem 
w zależności od odmiany. Najczęściej 
są podłużne i mają gruszkowaty kształt. 

I choć największe ważą nawet kilogram, 
zwykle spotyka się okazy przypominające 
rozmiarem właśnie dorodne gruszki. War-
to pamiętać, że z racji swojej nazwy pigwa 
bywa często mylona z pigwowcem. Ten 
drugi, krzak a nie drzewo, ma jednak 
znacznie mniejsze owoce, najczęściej wiel-
kości orzecha włoskiego. Warstwa miąż-
szu jest w nim niewielka, bo większość 
zajmuje niejadalne gniazdo nasienne.

ŹRÓDŁO WITAMIN
Choć pigwa najprawdopodobniej pocho-

dzi z Iranu, w naszym kraju nazywana 
jest niekiedy polską cytryną, bo jest 

doskonałym źródłem witaminy C. 
W 100 gramach miąższu znaj-

duje się aż 15 miligramów tego 
pierwiastka – o wiele więcej 
niż we wszelkich cytrusach. 
Polski przydomek wynika 
właśnie z wysokiej zawarto-
ści kwasu askorbinowego 
i charakterystycznego kwa-

śnego, cierpkiego wręcz sma-

niezastąpionym dodatkiem do dże-
mów i konfitur. Owoc, zbyt kwaśny 
by jeść go solo, stanowi aromatyczny 
dodatek do dań i przetworów z jabłek, 
gruszek i dyni. Bywa też łączony z owo-
cami dzikiej róży i pomarańczami.

A TO PESTKA! 
Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje 
zdrowotna rola pigwowych pestek. 
W medycynie tradycyjnej wywar z nich 
stosowano w leczeniu zaburzeń ape-
tytu, zapalenia pęcherza moczowego 
i jako łagodny środek przeczyszczają-
cy. Współcześnie ostrzega się jednak 
przed zawartym w nich nitrylozydzie 
amygdaliny, który podczas trawienia 
zamienia się w trujący cyjanek. 

Polska
cytryna

CIERPKA I TWARDA. 
PIGWA NIE ROBI 
DOBREGO PIERWSZEGO 
WRAŻENIA. CI, KTÓRZY 
NIE DADZĄ SIĘ ZWIEŚĆ 
POZOROM, ODKRYJĄ 
JEDNAK AROMATYCZNE 
I ZDROWE CUDO 
DO DESERÓW, 
KONFITUR I NALEWEK.

KINGA POPIOŁEK

Doskonała nie tylko do pieczywa, lecz także – w wersji nieco mniej słodkiej  
– jako dodatek do mięs i serów.

SKŁADNIKI:
✔  1 kg pigwy, oczyszczonej z pestek 

i pokrojonej w kostkę
✔  0,5 kg dojrzałych gruszek, obranych 

i pokrojonych w kostkę
✔  400 g cukru
✔  1/4 łyżeczki imbiru
✔  szczypta soli
✔  0,5 szklanki wrzątku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do rondla o grubym dnie włożyć gruszki, 
imbir i sól. Wymieszać. Gotować 
na małym ogniu od 5 do 10 minut, czasem 

mieszając. Dodać pigwę, dokładnie 
wymieszać. Całość gotować na małym 
ogniu, mieszając od czasu do czasu, 
do momentu aż pigwa puści sok i będzie 
się rozpadać. Dodać wrzątek i cukier. 
Dalej lekko gotować, aż odparuje nadmiar 
wody i masa zgęstnieje.

Wrzącą konfiturą napełniać wyparzone 
słoiki, pozostawiając w tym czasie garnek 
z konfiturą na małym ogniu, by masa była 
odpowiednio gorąca. Dokładnie zakręcić 
słoiki i od razu odstawić do góry dnem, 
aż do całkowitego ostygnięcia.

KONFITURA PIGWOWO-GRUSZKOWA

⏋�Nasi przodkowie 
poznali ją na długo 
przed popularnymi 
dziś jabłkami 
i gruszkami.

⏋�Cierpki owoc jest 
dobrym źródłem 
makroelementów 
– potasu, żelaza 
i miedzi.

Przynosi ulgę bolącemu gardłu i wspiera organizm w walce z przeziębieniem.  
Zdrowi mogą pić go jako aromatyczny dodatek do herbaty.

SKŁADNIKI:
✔  owoce pigwy
✔  cukier

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Owoce pigwy dokładnie umyć, podzielić 
na ćwiartki i pozbawić gniazd nasiennych. 
Pokroić w małą kostkę. Dodać cukier 
(w objętości równej pokrojonym owocom), 
przesypując nim kolejne warstwy w słoju. 

Dla przykładu, na 3 szklanki pokrojonej 
pigwy, potrzebne będą 3 szklanki cukru. 
Tak przygotowany słój odstawiamy 
na dwa, trzy dni, aby owoce puściły 
sok. Mieszamy od czasu do czasu, żeby 
cukier w całości się rozpuścił. Po dwóch 
dniach syrop, wymieszany z owocami, 
należy przelać do niewielkich słoiczków 
i zapasteryzować.

SYROP PIGWOWY
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żelu i toniku o działaniu antybakteryj-
nym, co zapobiegnie powstawaniu rop-
nych stanów zapalnych. 
✔ Cera wrażliwa (alergiczna i naczyn-
kowa) potrzebuje wyjątkowo łagodnych 
kosmetyków, które nie naruszają war-
stwy hydrolipidowej. Oczy i twarz oczysz-
czajmy płynem micelarnym. Do mycia, 
tonizowania i pielęgnacji wybierajmy 
preparaty hypoalergiczne, najlepiej 
apteczne, które zawierają składniki lecz-
nicze i łagodzące (np. alantoinę, cera-
midy, pentanol).
✔ Skóra atopowa również wymaga pro-
fesjonalnej pielęgnacji. Ten rodzaj wraż-
liwości charakteryzuje się silnymi reak-
cjami na czynniki zewnętrzne, które 
skutkują przesuszeniem, zaczerwienie-
niem, szorstkością i wzmożonym łusz-
czeniem. Bardzo ważne jest systema-
tyczne nawilżanie i natłuszczanie. 
Zarówno makijaż, jak i jego usuwanie 
powinny być wykonane przy pomocy 
specjalnych kosmetyków pozbawionych 
barwników i substancji zapachowych 
– najlepiej dedykowanych właśnie tego 
rodzaju cerze. 
Konsultacja: Anna Czarnacka,  
kosmetyczka i kosmetolog

JOANNA BIELIŃSKA

⏋�Ważne jest 
dopasowanie 
poszczególnych 
kosmetyków  
do wymagań cery.

USUWANIE MAKIJAŻU KROK PO KROKU

Nasączamy wacik płynem micelarnym lub dwufazo-
wym. Przykładamy do zamkniętej powieki, dociska-
my, a po 30 sekundach usuwamy tusz z rzęs (w kie-
runku od nasady po końce), górnych powiek (od 
kącika oka do skroni) i dolnych (od skroni do nosa). 

Na dłonie (nie na płatek kosmetyczny) nakła-
damy mleczko do demakijażu. Rozprowadza-
my je palcami na całej twarzy, omijając okolice 
oczu i usta. Odczekujemy około jednej minuty, 
aż preparat rozpuści makijaż. 

Mleczko usuwamy przy pomocy ciepłej wody 
z dodatkiem żelu oczyszczającego do twarzy lub 
łagodnej pianki, dopasowanych do potrzeb na-
szej cery. W ten sposób uwolnimy pory od zaty-
kających je sebum i zanieczyszczeń. 

dopasowanie poszczególnych kosmety-
ków do wymagań naszej cery.
✔ Przesuszona wymaga delikatnego 
oczyszczania. Częste mycie, do tego 
zbyt intensywnie działającymi kosme-
tykami może doprowadzić do jej 
dalszego wysuszania i podrażnień. 
Do okolic oczu sprawdzają się nawil-
żający płyn do demakijażu lub mice-
larny, a do pozostałych partii – lek-
kie mleczka. Twarz spłukujmy tylko 
letnią wodą (najlepiej przegotowaną) 
z dodatkiem łagodnego żelu. Gorąca 
i chlorowana doprowadzi do nieprzy-
jemnego efektu ściągnięcia.
✔ Skóra tłusta i skłonna do wypry-
sków często się błyszczy. Wydawać 
by się mogło, że przez to wymaga bez-
ustannego mycia. Jednak oczyszczanie 
jej częściej niż dwa razy dziennie naru-
sza warstwę hydrolipidową, a to daje 
gruczołom łojowym sygnał do inten-
sywniejszej pracy. W efekcie będzie prze-
tłuszczać się jeszcze bardziej. Jeśli w cią-
gu dnia twarz wymaga zmatowienia, 
warto mieć przy sobie specjalne bibuł-
ki do przecierania błyszczących miejsc. 
Ten rodzaj cery wymaga ochrony przed 
środkami zatykającymi pory. Oczy i usta 
zmyjmy więc płynem micelarnym, 
który składa się tylko z wody i miceli 
– mikroskopijnych beztłuszczowych 
kuleczek, które jak magnes przyciąga-
ją zanieczyszczenia i łój. Nawilżanie też 
jest ważne! Nie rezygnujmy więc 
z mleczka do demakijażu, ale zadbajmy 
o to, aby było wyraźnie dedykowane 
skórze tłustej. Następnie warto użyć 

Tak przygotowaną skórę możemy przetrzeć 
płatkiem nasączonym tonikiem. Preparat 
ten ma za zadanie przywrócić naturalne pH 
skóry i zwęzić pory. Kosmetyk pozostawia-
my na skórze bez zmywania.

Na zakończenie codziennego rytuału wkle-
pujemy krem pod oczy i ulubiony krem pie-
lęgnacyjny dopasowany do potrzeb naszej 
cery (np. nawilżający, odżywczy, przeciw-
zmarszczkowy). 

CO DZIEŃ NA WYKONANIE 
MAKIJAŻU POŚWIĘCAMY WIĘCEJ 
CZASU NIŻ JEGO PÓŹNIEJSZE 
USUNIĘCIE. A PRZECIEŻ FLUID, 
PUDER, CIENIE DO POWIEK CZY 
TUSZ DO RZĘS SAME NIE ZNIKNĄ.

Perfekcyjne
oczyszczanie

K
olorowe kosmetyki przez cały dzień 
tworzą wraz z sebum i zanieczysz-
czeniami lepką warstwę, która 
gromadzi bród, bakterie i blokuje 
ujścia gruczołów. Na efekt nie trze-

ba długo czekać. Niedoczyszczona cera staje 
się poszarzała, przesuszona, szorstka i podat-
na na tworzenie się niedoskonałości. Wie-
loletnie zaniedbania doprowadzają także 
do pogłębienia się zmarszczek. 

DEMAKIJAŻ NA MIARĘ
Niezależnie od rodzaju skóry do perfekcyj-
nego oczyszczenia konieczne jest wykona-
nie pięciostopniowego zabiegu usuwania 
makijażu (patrz ramka). Ważne jest także 
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K
ażdy jest narażony na kontakt z dużą 
liczbą wirusów, bakterii, grzybów, 
pasożytów, które mogą wywoły-
wać choroby. W szczególnej grupie 
ryzyka są dzieci, których organi-

zmy z większością z nich nie miały styczno-
ści, więc nie nauczyły się ich zwalczać. „Para-
sol bezpieczeństwa” roztoczony jest jedynie 
nad noworodkami. Przez łożysko maluszek 
otrzymuje przeciwciała, które zabezpieczają 
go przed zachorowaniem w pierwszych 
tygodniach życia. Aby ten parasol był nadal 
szczelny, WHO zaleca szczepienia zgodnie 
z tabelą (patrz ramka).

ANTIDOTUM POD NADZOREM
Szczepionka zawiera ściśle określone, zmo-
dyfikowane zarazki (wirusy lub bakterie) 
albo ich fragmenty oraz substancje wspo-
magające, które w organizmie stymulują 
naturalne mechanizmy obronne. Dzięki 
takiej kombinacji zostaje wytworzona sku-
teczna ochrona przeciw chorobotwórczym 
zarazkom. Preparat przed dopuszczeniem 
na rynek jest dokładnie badany. W Polsce 
czuwają nad tym Narodowy Instytut Leków, 
Państwowy Zakład Higieny i sanepid, w Unii 
Europejskiej – Europejska Agencja ds. Reje-
stracji Produktów Leczniczych (EMEA) 
oraz globalnie – Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO). 

SPOSOBY PODAWANIA
W pierwszym roku życia podawane są głów-
nie domięśniowo w postaci zastrzyku. Zapew-
nia to ich większą skuteczność i zmniejsza 
ryzyko wystąpienia niepożądanych obja-
wów typu obrzęk, ból czy zaczerwienienie. 
Zastrzyk robiony jest długą igłą, w ramię lub 
udo. Jeśli podczas wizyty wykonuje się kil-
ka szczepień, są one podawane w różnych 
miejscach – np. jedna w górnej części uda 
a druga w dolnej. Antidota przeciw odrze, 
różyczce, śwince i ospie wietrznej są stoso-
wane podskórnie i nie trzeba do nich uży-
wać tak długich igieł. Jedyną szczepionką 
doustną, jaką stosuje się u dzieci, jest ta prze-
ciw biegunce rotawirusowej. W tym wypad-
ku maluch powinien znajdować się w pozy-
cji półsiedzącej na kolanach rodzica lub 
opiekuna, a pielęgniarka lub lekarz powoli 
wlewa dawkę zawiesiny na wewnętrzną stro-

Szczepić
czy nie?

DARIA ZABŁOCKA-SIKORSKA

nę policzka. Dzięki temu mały pacjent nie 
zakrztusi się lekiem ani go nie zwróci.

JEDEN SKŁADNIK CZY WIELE? 
Warto skonsultować z lekarzem prowadzą-
cym, który typ szczepionki jest najlepszy 
dla dziecka. Do wyboru mamy preparaty 
tradycyjne (refundowane) i wieloskładni-
kowe (płatne). Te ostatnie w jednej dawce 
zawierają kilka szczepionek – może być ich 
pięć (przeciwko Hib, błonicy, tężcowi, krztu-
ścowi i polio) lub sześć (dochodzi WZW B). 
Wymagają mniejszej liczby wkłuć i wizyt 
w przychodni, a dodatkowo są nowocze-
śniejsze. Na przykład wchodzący w ich skład 
środek przeciwko krztuścowi (kokluszowi), 

CORAZ WIĘCEJ 
RODZICÓW NIE ZGADZA 
SIĘ NA OBOWIĄZKOWE 
SZCZEPIENIE SWOICH 
DZIECI. CZY TO GŁUPOTA, 
CZY OSTROŻNOŚĆ 
– TRUDNO OCENIĆ.

tzw. bezkomórkowy, jest bardziej oczysz-
czony niż całokomórkowy oferowany bez-
płatnie w ramach programu szczepień w Pol-
sce. W efekcie kombopreparat może 
powodować mniej niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych. 

OBOWIĄZKOWE I ZALECANE
Podczas pierwszej wizyty pediatra informu-
je o planie szczepień dziecka na kilka 
najbliższych lat. Podstawowy pakiet jest 
bezpłatny. Można go jednak rozszerzyć 
o dodatkowe – nieobowiązkowe preparaty, 
które nie podlegają refundacji.

Do obowiązkowych zaliczamy te, któ-
re zabezpieczą malucha przed: gruźlicą, 

PIERWSZY ROK ŻYCIA
●  w ciągu 24 godzin po urodzeniu 

– pierwsza dawka szczepionki przeciw 
WZW typu B;

●  2. miesiąc życia (7.–8. tydzień) – druga 
dawka szczepionki przeciw WZW typu 
B, a także pierwsza dawka szczepionki 
przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi oraz 
Haemophilus influenzae typu B (Hib);

●  3.–4. miesiąc życia (po 6–8  
tygodniach od poprzedniego 
szczepienia) – podaje się drugą dawkę 
szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, 
krztuścowi oraz Haemophilus influenzae 
typu B, a także pierwszą dawkę 
szczepionki przeciw polio;

●  5.–6. miesiąc życia (po 6–8 
tygodniach od poprzedniego 
szczepienia)  – podaje się trzecią 
dawkę szczepionki przeciw błonicy, 
tężcowi i krztuścowi; druga dawka 
szczepionki przeciw polio i trzecia 
przeciw Haemophilus influenzae typu B;

●  7. miesiąc życia – podaje się trzecią 
dawkę przeciw WZW typu B.

DRUGI ROK ŻYCIA
●  13.–14. miesiąc życia – pierwsza 

dawka szczepionki przeciw odrze, 
różyczce, śwince;

●  16.–17. miesiąc życia – czwarta dawka 
szczepionki przeciw błonicy, tężcowi 
i krztuścowi.

POZOSTAŁE LATA
●  W 6. roku życia podaje się pierwszą 

dawkę przypominającą szczepionki 
przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi 
oraz przeciw polio.

●  W 10. roku życia podaje się dawkę 
przypominającą szczepionki przeciw 
odrze, śwince i różyczce.

●  W 14. roku życia podaje się drugą 
dawkę przypominającą szczepionki 
przeciw błonicy i tężcowi.

●  W 19. roku życia trzecią dawkę 
przypominającą tej ostatniej szczepionki.

KALENDARZ SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH
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wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, bło-
nicy, tężcowi i krztuścowi, przeciwko zaka-
żeniom wywołanym przez Haemophilus 
influenzae typu B, przeciw polio, odrze, 
różyczce i śwince. Wśród zalecanych, ale nie-
obowiązkowych i odpłatnych, znajdują się 
m.in. te przeciw meningokokom, pneumo-
kokom, rotawirusom, ospie wietrznej i gry-
pie. Decyzja o wykonaniu dodatkowych 
szczepień należy do rodziców. Pod uwagę 
warto wziąć nie tylko kwestie finansowe, ale 
także czy dziecko w pierwszych latach życia 
pozostanie w domu, czy nie. Jeśli w planach 
jest żłobek, warto poważnie rozważyć roz-
szerzenie pakietu. Pneumokoki mogą bowiem 
wywołać trudne do wyleczenia zapalenie 
płuc, podobnie jak meningokoki – zapalenie 
opon mózgowo–rdzeniowych, a nawet sep-
sę. Ospa wietrzna u dziecka w wieku przed-
szkolnym i szkolnym zazwyczaj nie bywa 
groźna, ale u noworodka i niemowlęcia już 
tak. Rotawirusy, które powodują wymioty 
i biegunkę, u niemowlaka mogą skończyć się 
wizytą w szpitalu. W przypadku tej grupy 
wirusów ważna jest szybkość decyzji. Prepa-
rat aplikowany jest doustnie w dwóch lub 
trzech dawkach i należy go przyjąć nie póź-
niej niż do końca 24. tygodnia życia. 

SKUTKI UBOCZNE
Obrzęk, ból czy gorączka świadczą o mobi-
lizacji organizmu przed chorobą. Szacuje się, 
że po podaniu szczepionki u ponad 50 proc. 
dzieci następuje podniesienie temperatury 
ciała do 37,5–38,5 st. C. Wyższa gorączka 
39,5–40,5 st. C występuje u mniej niż 1 proc. 
Prawie połowa maluchów może też być roz-
drażniona lub senna. Takie skutki uboczne 
mogą się utrzymywać przez 2 dni. Jednak 
brak tego typu reakcji nie świadczy o tym, 
że organizm nie będzie chroniony.

Duże obawy u rodziców budzi głównie 
szczepionka MMR (przeciw odrze, różycz-
ce i śwince), w której zawarte są żywe, lecz 
osłabione wirusy tych chorób. Jest ona jed-
nak skuteczniejsza niż „nieżywa”. Może 
się zdarzyć, że w ciągu 7–10 dni pojawią 
się łagodne objawy tych chorób. Dotyczy 
to głównie gorączki. U jednego na ponad 
10 tysięcy dzieci może też spaść liczba pły-
tek krwi, ale jest to zjawisko przejściowe 
i znacznie łagodniejsze niż w przypadku 
zachorowania na odrę.

Do działań niepożądanych, które należy 
szybko zgłosić lekarzowi, zaliczamy m.in.: 
gorączkę powyżej 39 st. C, nieustępującą 
po podaniu środków przeciwgorączkowych, 
dodatkowe objawy jej towarzyszące, takie 
jak nadmierna senność, drgawki, utrudnio-
ny kontakt z dzieckiem, duży odczyn, zwłasz-
cza obejmujący sąsiednie stawy, ropień, 
zaburzenia ruchowości kończyny. 
Konsultacja: dr Sławomir Gęsior, pedia-
tra. Poradnia pediatryczna w Karczewie 

W PODANIU SZCZEPIONKI NIE POWINNY PRZESZKODZIĆ:
●  katar lub lekka infekcja 

z gorączką do 38,5 st. C lub 
bez gorączki – w zależności 
od ciężkości przebiegu choroby 
i wysokości temperatury lekarz 
może jednak zdecydować 
o przesunięciu zastrzyku 
o 1–2 tygodnie do czasu 
wyzdrowienia;

●  alergia, a także atopowe 
zapalenie skóry, astma 
oskrzelowa, katar sienny 
i sapanie przez zatkany nos;

●  wcześniactwo, mała 
urodzeniowa masa ciała 
– w przypadku urodzeniowej 

masy ciała poniżej 
2000 g modyfikacji wymaga 
szczepienie przeciwko 
gruźlicy i wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B;

●  niedożywienie;
●  karmienie piersią;
●  drgawki u najbliższych 

krewnych (rodzice, 
rodzeństwo);

●  przyjmowanie antybiotyków, 
stosowanie maści 
przeciwzapalnych na skórę 
lub leków w inhalacji;

●  zapalenie lub miejscowe 
zakażenie skóry (zastrzyk 

można podać w inne 
miejsce);

●  przewlekłe choroby serca, 
nerek i wątroby w stabilnym 
okresie (tzn. nie w czasie 
nasilenia objawów);

●  stabilny stan neurologiczny 
w przypadku chorób układu 
nerwowego (np. mózgowego 
porażenia dziecięcego, 
zespołu Downa, skutecznie 
leczonej padaczki);

●  żółtaczka fizjologiczna 
noworodków.

SZCZEPIENIE NALEŻY PRZEŁOŻYĆ, JEŚLI:
●  zawiera żywe wirusy, 

a dziecko otrzymało 
preparaty krwi lub 
immunoglobulinę;

●  zawiera żywe drobnoustroje, 

a dziecko otrzymało inną 
„żywą” szczepionkę w ciągu 
ostatnich 4 tygodni;

●  u dziecka występują objawy 
ostrej choroby o cięższym 

przebiegu (np. gorączka 
powyżej 38,5 st. C) lub 
doszło do zaostrzenia 
choroby przewlekłej.

SZCZEPIENIA NIE WOLNO WYKONYWAĆ, JEŚLI:
●  u dziecka wystąpiła 

kiedykolwiek ciężka reakcja 
alergiczna na co najmniej 
jeden składnik szczepionki;

●  u malucha wystąpiła ciężka 
reakcja alergiczna po podaniu 
poprzedniej dawki;  

●  podawany preparat zawiera 

żywe drobnoustroje, 
a dziecko ma poważne 
zaburzenia odporności.

NIE ODKŁADAJMY NA PÓŹNIEJ
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Niezbędnik
noworodka

ANNA NOWAK

STAJĄC PRZED PÓŁKĄ W APTECE 
Z ZAMIAREM SKOMPLETOWANIA 
NIEMOWLĘCEJ KOSMETYCZKI,  
MOŻNA DOSTAĆ ZAWROTU GŁOWY. 
CO RZECZYWIŚCIE JEST NAJBARDZIEJ 
POTRZEBNE MALUSZKOWI?

POTÓWKI – pojawiają się na skutek 
przegrzewania dziecka
✔ Rada: Nie wyciskajmy zmian 
skórnych, nie smarujmy spirytusem, 
nie myjmy zwykłym mydłem ani płynem 
do kąpieli, za to ograniczmy stosowanie 
oliwki. Codziennie kąpmy malca i nie 
przegrzewajmy. Wtedy zmiany znikną.

CIEMIENIUCHA – odmiana 
łojotokowego zapalenia skóry
✔ Rada: Godzinę przez kąpielą 
nasmarujmy skórę główki dziecka oliwką 
lub tłustą maścią pielęgnacyjną, a podczas 
kąpieli wyczeszmy zmiany lub zastosujmy 
naturalny peeling z płatków owsianych 
(garstkę płatków zalewamy ciepłą wodą, 
a następnie uzyskaną w ten sposób papką 
masujemy ciemieniuchę).

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY 
(AZS) – skutek uczulenia na czynniki 
zewnętrzne (pokarmy, kosmetyki, rzadziej 
alergeny wziewne)
✔ Rada: Najważniejsze jest ustalenie 
czynnika prowokującego dolegliwości 
i wyeliminowanie go. Aby złagodzić objawy, 
kilka razy dziennie należy natłuszczać 
i nawilżać skórę dziecka emolientami 
(emulsje do kąpieli, kremy, lotiony, maści 

do skóry atopowej). Kąpiel powinna trwać 
około 5 minut. Zrezygnujmy z gąbek i myjek. 
Mogą powodować dodatkowe zakażenie 
skóry bakteriami lub grzybami. Temperatura 
wody powinna być zbliżona do temperatury 
ciała. Wyższa może potęgować 
dolegliwości. Przy nasilonych zmianach 
konieczne jest stosowanie miejscowo 
preparatów przeciwzapalnych, a doustnie 
leków przeciwhistaminowych.

TRĄDZIK – wynika z niedojrzałości skóry
✔ Rada: Nie smarujmy spirytusem 
ani maściami na receptę. Wystarczy 
przemywanie buzi niemowlęcia 
przegotowaną wodą i osuszanie 
miękkim ręcznikiem.

PIELUSZKOWE ZAPALENIE SKÓRY  
– skutek zbyt długiego kontaktu pupy 
dziecka z wilgocią oraz substancjami 
drażniącymi z moczu, kału i potu
✔ Rada: Konieczne jest częste zmienianie 
pieluszek: co 3–4 godziny i po każdym 
wypróżnieniu. Zamiast stosowania 
wilgotnych chusteczek myjmy pupę malca 
pod bieżącą wodą. Następnie osuszmy 
i zostawmy na chwilę, by się przewietrzyła. 
Dopiero później nałóżmy na podrażnioną 
skórę krem pielęgnacyjny i pieluszkę.

 W pielęgnacji maluszka zasada „mniej 
znaczy więcej” sprawdza się idealnie. 
Dlatego przede wszystkim szukajmy 
kosmetyków z jak najmniejszą liczbą 

składników – im krótszy skład, tym mniejsze 
ryzyko podrażnienia niedojrzałej skóry 
dziecka. Szczególnie unikajmy preparatów 
z parabenami, PEG-em i silikonami.

CZYM KIEROWAĆ SIĘ PRZY WYBORZE PRODUKTÓW?

RATUNEK DLA SKÓRY MALUSZKA

⏋�Noworodkowi 
nie potrzeba wcale 
tak wiele, a jeśli 
już coś kupujemy, 
zadbajmy, aby 
było bardzo  
dobrej jakości.

mydełko, którego używamy do reszty 
ciała, oraz maść pielęgnacyjna. W przy-
padku tej ostatniej wybierajmy prepa-
raty z prowitaminą B5, B3 i lanoliną, 
które nawilżają i przyspieszają regene-
rację skóry, skutecznie zapobiegając 
odparzeniom. Nie stosujmy talków, 
aby nie podrażniać skóry dziecka.
Do pielęgnacji oczu wystarczają jało-
we gaziki i sól fizjologiczna w ampuł-
kach jednorazowych (do kupienia 
w aptece).
Spośród innych produktów potrzeb-
ne będą też płatki kosmetyczne, akce-
soria do paznokci dla niemowląt, ter-
mometr i aspirator do nosa.

NA CENZUROWANYM
Pamiętajmy, że wrażliwa skóra dziec-
ka może zareagować podrażnieniem 
na każdy, nawet najdroższy kosmetyk, 
dlatego dokładnie czytajmy skład pro-
duktów, które kupujemy, albo prośmy 
farmaceutę o poradę. Im krótsza i prost-
sza lista składników, tym lepiej. Dłu-
ga to większe ryzyko uczulenia. Szcze-
gólnie niewskazane są: oleje mineralne, 
detergenty, konserwanty, barwniki, 
perfumy. Unikajmy też takich dodat-
ków, jak: sodium laureth, lauryl sul-
phate (laurylosiarczan sodu), parabe-
ny, alkohol czy fenoksyetanol. 

wyjmowania z wanienki. W pierw-
szym roku życia dziecko nie potrze-
buje szamponu. Wystarczy umyć 
mu główkę tym samym kosmetykiem 
co ciało. Po kąpieli warto użyć emo-
lientu – preparatu, który nawilża 
i natłuszcza delikatną skórę. Oliwka 
odchodzi nieco w zapomnienie, ale 
możemy nadal ją stosować, jeśli skó-
ra dziecka dobrze ją toleruje.
Okolice pieluszkowe są stale narażo-
ne na wilgoć, a w efekcie na bolesne 
odparzenia, otarcia i wysypkę. Oprócz 
chłonnych pieluszek niezbędne są wil-
gotne chusteczki (bez detergentów!), 

S
kóra niemowlęcia jest wyjątkowo 
wrażliwa, delikatna i kilkakrotnie 
cieńsza niż dorosłego człowieka. 
Po porodzie łatwo ulega więc 
podrażnieniom i alergii. Aby doj-

rzeć i nabrać odporności, potrzebuje około 
trzech lat. To dlatego wybór właściwych 
preparatów pielęgnacyjnych jest tak waż-
ne. Nie dajmy się jednak zwariować, nie 
bierzmy co popadnie, nie pozwólmy się 
omamić reklamami i ładnym opakowa-
niem. Noworodkowi nie potrzeba wcale 
tak wiele, a jeśli już coś kupujemy, zadbaj-
my, aby było bardzo dobrej jakości.

Jeśli dziecko jest zdrowe, to – poza 
środkami do mycia i kremem do pielę-
gnacji skóry okolicy pieluszkowej – nie 
musimy stosować żadnych innych kosme-
tyków, choć oczywiście niektóre produk-
ty mogą się przydać. Sięgajmy wyłącznie 
po preparaty przeznaczone dla niemow-
ląt, najlepiej hypoalergiczne.

TO WARTO MIEĆ
Do mycia ciała potrzebujemy delikatne-
go mydła w kostce lub płynu do kąpieli. 
Dopóki nie czujemy się pewnie, myjąc 
malca, nie używajmy kosmetyków z oliw-
ką. Skóra po ich użyciu jest bardzo śliska 
i niemowlę może się wyślizgnąć podczas 

⏋�Skóra dziecka 
może reagować 
podrażnieniem 
na każdy 
kosmetyk. 
Czytajmy więc 
skład produktów 
albo prośmy 
farmaceutę 
o poradę. 
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są związane najczęściej z niewielkim 
uszkodzeniem mózgu. Na OCD 
równie często zapadają mężczyźni 
co kobiety, choć po 30. roku życia ist-
nieje większe prawdopodobieństwo, 
że zachoruje kobieta, a przed dwudziest-
ką – że będzie to nastolatek płci męskiej. 
Wtedy jednak przebieg jest cięższy, 
co zdaniem psychiatrów może być spo-
wodowane nie w pełni ukształtowaną 
osobowością młodego człowieka. 

OBSESJE Z DZIECIŃSTWA
Dlaczego ktoś w ogóle zapada na taką 
chorobę? Teorii jest kilka. Po pierw-
sze, schorzenie bywa uwarunkowane 
genetycznie albo związane z czynni-
kami neurologicznymi, na przykład 
ze wspomnianym uszkodzeniem mózgu. 
Za OCD może też odpowiadać czyn-
nik psychiczny i behawioralny. Od małe-
go dzieci przecież słyszą: „Ale czy 
na pewno odrobiłeś lekcje, wziąłeś strój 
na WF, zamknąłeś drzwi, wziąłeś tele-
fon? Lepiej, żebyś sprawdził pięć razy, 
niż potem żałował!”. To w jakimś sen-
sie uczy nieufności do samego siebie 

i sprawdzania tego wszystkiego, nawet 
jeśli nie czujemy takiej potrzeby. Póź-
niej młody człowiek wyjeżdża z rodzin-
nego domu, zaczyna mieszkać w innym 
miejscu, w którym nikt mu nie przy-
pomina o tym, co ma zrobić. Czuje się 
zagubiony i wtedy obsesje oraz kom-
pulsje mogą się nasilić. Zdarza się tak-
że, że uruchamia i wzmacnia ten stan 
jakieś traumatyczne wydarzenie w życiu, 
na przykład poród. Lekarze często 
obserwują ujawnienie się chorób psy-
chicznych, nie tylko nerwicy natręctw, 
ale też schizofrenii czy depresji, u świe-
żo upieczonych mam.

LĘK, KTÓRY NISZCZY
Przez lęki, które towarzyszą chorobie, 
OCD może być groźne. Organizm 
reaguje na wyimaginowany strach tak, 
jakby musiał sobie poradzić z praw-
dziwym zagrożeniem. Przyspieszona 
akcja serca, zwiększone ciśnienie krwi, 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe (na przy-
kład dokuczliwa biegunka), napięcie 
mięśni. Chory jest zdekoncentrowany, 
co odbija się na jego pracy i funkcjono-
waniu w życiu codziennym. Drastycznie 
zmniejsza się też libido, co ma nieba-
gatelny wpływ na relacje z partnerem. 
Nieleczona nerwica natręctw prowa-
dzi do zespołów lękowych, depresji 
i niebezpiecznych dla życia sytuacji. 
Bo na przykład ktoś, kto obsesyjnie 
boi się zarazków i z tego powodu szo-
ruje ręce do krwi, może przez swoje 
obsesje i kompulsje doprowadzić 
do groźnej infekcji.

Lekarze przyznają, że pomoc cho-
remu na OCD na tle psychicznym jest 
teoretycznie łatwiejsza niż wtedy, gdy 
chodzi o podłoże genetyczne czy neu-
rologiczne. Leczenie polega nie tylko 
na dość skutecznej, redukującej lęk far-
makoterapii, ale też psychoterapii. 
Ma ona na celu nie tyle wyeliminowa-
nie z życia rytuałów, co ograniczenie 
ich do poziomu, który nie przeszka-
dza normalnie żyć. 

Nerwico
pozwól żyć

KATARZYNA JARACZEWSKA

KIEDY PO RAZ KOLEJNY TEGO SAMEGO DNIA  
WRACAMY DO DOMU, ABY SPRAWDZIĆ,  
CZY ŻELAZKO ZOSTAŁO WYŁĄCZONE,  
NIE ULATNIA SIĘ GAZ ALBO CZY ZAMKNĘLIŚMY DRZWI,  
NIE MUSI TO BYĆ WCALE KWESTIA SŁABEJ PAMIĘCI. 

N
erwica natręctw to podstępna 
i ciężka do wyleczenia choro-
ba. Zaburzenia obsesyjno-kom-
pulsywne dotyczą aż 2 proc. 
ludzi żyjących na świecie i nale-

żą, obok uzależnień, fobii i depresji, 
do powszechnych schorzeń psychicznych. 
Czym są? To niedające spokoju myśli oraz 
czynności. Nie można ich powstrzymać, 
a ich nieodłącznym towarzyszem jest lęk. 

CHORY Z CZYSTOŚCI
Wiele osób uważa, że obsesje mają naj-
częściej podłoże seksualne. Otóż nie. Zwy-
kle dotyczą chorób, czystości, religii albo 
zrobienia komuś krzywdy – często oso-
bie bliskiej. Przy czym jeśli ktoś zwyczaj-
nie lubi porządek w szafie, na biurku 
i w domu czy codziennie odkurza, mówi 

To są sygnały, że trzeba udać się do leka-
rza psychiatry. Takie myślenie, bezsen-
sowne z punktu widzenia zdrowego czło-
wieka, dla chorego wcale takim nie jest. 
On jest święcie przekonany, że jeśli odstą-
pi od ustalonego, systematycznego porząd-
ku, stanie się coś strasznego.

IM WCZEŚNIEJ, TYM GORZEJ
Jak w przypadku każdego psychicznego 
schorzenia, także OCD ( z ang. Obsessive-
-compulsive Disorder – zaburzenia obse-
syjno-kompulsyjne – ZOK) jest trudny 
do zaleczenia – nie można mówić o peł-
nym wyjściu z choroby, a jedynie o stanach 
remisji. Po 35. roku życia zaburzenia 

się, że jest pedantem. Problem zaczyna 
się, gdy na porządkowanie, planowanie 
czy oddawanie się obsesyjnie jakiejś mało 
istotnej czynności poświęcamy większość 
dnia, co dezorganizuje normalne życie. 
Gdy na przykład – zamiast pracować, zaj-
mujemy się układaniem spinaczy tak, aby 
tworzyły idealnie równy rządek w kolo-
rach tęczy, czy liczeniem wyłącznie czer-
wonych samochodów przejeżdżających 
za oknem. Możemy też czuć niepokój, 
a wręcz udrękę, gdy nie wykonamy tych 
samych czynności. Albo wydaje się nam, 
że jeśli piętnaście razy nie umyjemy rąk 
po skorzystaniu z toalety lub nie zrobimy 
skomplikowanej sekwencji kroków po chod-
niku – na pewno po wyjściu z domu potrą-
ci nas samochód, spali się blok albo zda-
rzy katastrofa kolejowa z udziałem rodziny. 

⏋�Nieleczona nerwica 
natręctw prowadzi 
do zespołów 
lękowych, depresji 
i niebezpiecznych 
dla życia sytuacji.

⏋�Wiele osób uważa, 
że obsesje mają 
najczęściej podłoże 
seksualne. Otóż 
nie. Zwykle dotyczą 
chorób, czystości, 
religii albo 
zrobienia komuś 
krzywdy.
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GDY MICKIEWICZ PISAŁ SWOJĄ BALLADĘ, NIE ŚNIŁ 
NAWET, ŻE PODRÓŻ DO RZYMU BĘDZIE ŁATWIEJSZA 
NIŻ PRZEJAZD Z JEDNEGO KRAŃCA POLSKI NA DRUGI.

D
ziś zapewne żaden Twardowski 
nie podpisałby cyrografu z dia-
błem, że nie pojedzie do stolicy 
Italii. Zresztą włoskich knajpek 
i pizzerii w Polsce jest tyle, że nie 

trzeba specjalnie szukać rzymskiej karczmy. 
Co tu dużo mówić: lubimy ten klimat. 
A do tego przez długi czas największym 
– choć mimowolnym – popularyzatorem 
Półwyspu Apenińskiego, z Rzymem na cze-
le, był nasz rodak, papież Jan Paweł II. 
Za czasów jego pontyfikatu pielgrzymki 
z Polski przybywały do Wiecznego Miasta 

problemu widać jednak cały ołtarz, nawet 
nie wchodząc za barierki. Rozmiary bazyliki 
pozwalają zatrzymać się tu większej liczbie 
wiernych niż wcześniej w katakumbach.

SKARBY W BAZYLICE
Ale grób naszego Rodaka to oczywiście nie-
jedyne polonica w Rzymie. Niektóre polskie 
ślady znajdziemy jeszcze w Bazylice. Choć 
trzeba wiedzieć, gdzie szukać, bo drugi 
co do wielkości kościół w świecie jest monu-
mentalny. Nawa główna liczy 211 metrów! 
Spójrzmy na jej posadzkę. Gwiazdkami ozna-
czono inne duże świątynie katolickie z całe-
go świata. Polskim reprezentantem jest Bazy-
lika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Gdańsku (Basilica Gedanensis). „Nasz” 
znak znajduje się mniej więcej w połowie 
nawy (105. metr).

Po lewej stronie od wejścia wprawne oko 
wypatrzy epitafium poświęcone Marii Kle-

FORUM ROMANUM
Najstarszy plac w Rzymie,  
u stóp Kapitolu i Palatynu. 

PLAC ŚW. PIOTRA
Centralne miejsce spotkań wiernych.  

Może pomieścić setki tysięcy ludzi.

KOLOSEUM
Okazały amfiteatr w 2007 roku 

znalazł się na zaszczytnej liście 
7 nowych cudów świata.

Rzym
się nazywa

nieustannie. Od jego śmierci minęło dziesięć 
lat, a nadal niemal każda polska grupa zaczy-
na zwiedzanie od grobu znanego Rodaka. 
Po beatyfikacji przeniesiono trumnę z krypt 
pod Bazyliką świętego Piotra do jej nawy 
bocznej. Grób znajduje się pod ołtarzem 
głównym, ale nadal o wiele więcej osób zatrzy-
muje się przy kaplicy Świętego Sebastiana. 
Więcej nawet niż przy słynnej rzeźbie Pieta 
autorstwa Michała Anioła, znajdującej się 
tuż obok. Dla chcących się pomodlić wyzna-
czono specjalną strefę i czasem trzeba trochę 
poczekać na miejsce przy klęcznikach. Bez 

MIECZYSŁAW PAWŁOWICZ

mentynie Sobieskiej, pochowanej w Bazyli-
ce. Jest ona jedną z czterech kobiet spoczy-
wających w tym miejscu, głównie dzięki temu, 
że była chrzestną córką ówczesnego papieża 
Klemensa XI. O ile epitafium w Bazylice 
łatwo przeoczyć, to nie da się pominąć obra-
zu przedstawiającego jej słynnego dziadka. 
Największym problemem jest jednak odsta-
nie swoich godzin w kolejce do Muzeów 
Watykańskich. Kolejka może sięgać aż po Via 
Ottaviano. Jeśli jednak dostaniemy się już 
do jednego z najwspanialszych muzeów świa-
ta nie tylko po to, żeby skrótem dotrzeć 
do Kaplicy Sykstyńskiej, wtedy trafimy 
do tzw. Sali Sobieskiego. Główną atrakcją 
tego pokoju jest obraz Jana Matejki: Sobie-
ski pod Wiedniem. Został on ofiarowany 
papieżowi Leonowi XIII w dwusetną rocz-
nicę odsieczy wiedeńskiej. Warto też wie-
dzieć, że w zbiorach Biblioteki Watykańskiej 
znajduje się najstarszy dokument dotyczący 
naszego kraju. To list Mieszka I, który prosi 
papieża Jana XV o opiekę i błogosławieństwo 
Stolicy Apostolskiej nad nowo powstałym 
chrześcijańskim państwem.

TROPEM RODAKÓW
Polskie ślady znajdziemy także w innych 
miejscach Wiecznego Miasta. Już poza Waty-
kanem, ale nadal nierozłącznie związane 
ze sprawami kościelnymi. Na południowy 
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wschód od Term Karakalli znajduje się nie-
pozorny kościółek Świętego Cezarego na Pala-
tynie (San Cezareo in Palatio, via di Porta 
San Sebastiano 4). Kiedy Karol Wojtyła był 
kardynałem, był to jego tzw. kościół tytu-
larny (jaki w Rzymie ma każdy kardynał). 
Polska tradycja jest tu podtrzymywana, 
bo Jan Paweł II „przyznał” ten kościół kar-
dynałowi Andrzejowi Deskurowi. To miej-
sce jest także szczególne z innego względu. 
Wąska uliczka prowadzi do Bramy San Seba-
stiano, a następnie do jednej z najsłynniej-
szych z wszystkich dróg prowadzących 
do Rzymu, Via Attica. Prócz znaczenia 
czysto gospodarczego dla starożytnych, 
to na tej drodze doszło do spotkania z Pio-
trem. Miejsce to upamiętnia kościółek 
o słynnej skądinąd nazwie Domine Quo 
Vadis. I to ponoć tutaj – oraz w pobliskich 
katakumbach – Henrykowi Sienkiewiczo-
wi przyszła do głowy idea napisania słyn-
nej powieści. „Quo Vadis”, co przyczyniło 
się do przyznania mu nagrody Nobla. 

MIEJSCA SPOTKAŃ
Sienkiewicz i jemu współcześni zbierali się 
między innymi w istniejącej do dziś Caffè 
Greco. To lokal prawdziwie historyczny. 
Kilka lat temu obchodził 250. rocznicę 
powstania. Nic więc dziwnego, że pod por-
tretem Adama Mickiewicza spotykali się 
także inni twórcy jak Cyprian Kamil Nor-
wid, Józef Ignacy Kraszewski czy Teofil 
Lenartowicz. Powstało tu nawet Koło Pol-
skie z biblioteką i czytelnią, ale był to zale-
dwie mały epizod w długoletniej historii 
kawiarni, umiejscowionej w jednej z naj-
bardziej popularnych miejsc Rzymu. 
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FONTANNA DI TREVI
Turyści zwyczajowo wrzucają  
do fontanny monety, co ma im 
zapewnić powrót do Rzymu.

 O każdej porze roku do Rzymu przybywają 
tłumy turystów. Na szczęście system 
komunikacji publicznej jest sprawny. Z obu 
lotnisk bez problemu dojedziemy do Dworca 
Termini (główny kolejowy) albo wygodnymi 
autobusami (od 5 euro), albo metrem. 
Taksówkarze potrafią oszukać nawet 
rodowitych Włochów. Podobnie z cenami 
w restauracjach. Jest sporo knajpek, 
np. na Zatybrzu, gdzie zjemy zestawy obiadowe 
(z winem i kawą) za ok 10–15 euro. Nawet 
jesienią jest tu ciepło. Pamiętajmy o piciu 
wody. Warto w tym celu zabrać własny 
bidon. Jest tu wiele źródełek z wodą pitną. 
Sklepikarze za pół litra mineralnej potrafią 
zażądać nawet 2 euro. Za to tania jest kawa. 

Doskonałe espresso przy barze kosztuje 
maksymalnie 1 euro. Oczywiście cena wzrasta, 
gdy usiądziemy przy stoliku. W kawiarni 
takiej jak Caff è Greco czy wokół Fontanny 
di Trevi kawa z 2 euro przy barze drożeje 
do 8 przy stoliku. Aby uniknąć nieprzyjemności, 
zawsze sprawdzajmy ceny przed złożeniem 
zamówienia. We Włoszech zwyczajowe jest 
także tzw. coperto, czyli coś w rodzaju napiwku 
doliczanego do każdego rachunku przy stoliku. 
Wynosi ono 1–2 euro. Trudno jest – zwłaszcza 
wieczorami – uniknąć tłumu turystów. 
Dlatego warto wybrać się na zwiedzanie 
wczesnym rankiem. Szczególnie w ostatnią 
niedzielę miesiąca, kiedy wstęp do Muzeów 
Watykańskich jest bezpłatny. 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

ULICZNE STRAGANY
Głośne nawoływanie sprzedawców, 
barwne i pachnące stoiska... Takich 
targowisk nie zobaczymy w Polsce.

Via Condotti leży niemal na przedłużeniu 
słynnych Hiszpańskich Schodów. W XIX 
wieku gościła wszystkich wybitnych twór-
ców europejskich odwiedzających Wiecz-
ne Miasto, na czele z Byronem czy Goethem. 
Artyści pewnie przewracają się w grobie, 
kiedy słyszą, że ich ulubione miejsca bywa-
ją przedmiotem dewastacji ze strony współ-
czesnych barbarzyńców przybywających 
oglądać mecze piłkarskie. Dlaczego wspo-
minam o futbolu? Bo właśnie do jednego 
z miejscowych klubów wypożyczono nie-
sfornego bramkarza reprezentacji Polski 
Wojciecha Szczęsnego. Ale czy stanie się on 
miejską legendą na miarę dziewiętnasto-
wiecznych artystów? Cóż, czasy mamy takie, 
że współcześni przybysze prędzej odwiedzą 
stadion niż Campo dei Fiori, upamiętnio-
ne w wierszu przez Czesława Miłosza. 



✃
Włoska 
dolce vita

Minestrone 
d'inizio autunno

SKŁADNIKI:  
✚ 1/2 szklanki drobnej fasoli
✚ 1 ziemniak ✚ 1 czerwona cebula
✚ 4 plastry chudego boczku
✚ 2 marchewki ✚ mały kawałek selera 
✚ 2 ząbki czosnku ✚ 1 łyżka posiekanego 
kopru ✚ 2 puszki (po 400 g) pomidorów 
krojonych ✚ 1 mała cukinia ✚ garść 
szpinaku ✚ 1 kieliszek czerwonego wina 
✚ parmezan ✚ sól, pieprz,  
liść laurowy, bazylia

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
W garnku umieścić fasolę (suszona 
po wcześniejszym namoczeniu), 
pokrojonego ziemniaka, liść laurowy, 
zalać wywarem mięsnym lub wodą 
i gotować, aż zmiękną. W tym czasie 
na patelni podsmażyć posiekane 
boczek, cebulę, marchew i seler, 
a następnie dusić pod przykryciem 
ok. 15 minut. Zawartość przełożyć 
do garnka z fasolą. Dodać pomidory, 
wino i dusić przez kolejne 15 minut. 
Dorzucić posiekany szpinak, czosnek 
i przyprawy. Po nałożeniu do miski 
posypać świeżo startym parmezanem. 
Opcjonalnie podawać z dodatkiem 
makaronu lub z kromką ciabatty.

KUCHNIA SŁONECZNEJ 
ITALII JEST SMACZNA 
I ZDROWA. NIC DZIWNEGO, 
ŻE POKOCHAŁY  
JĄ MILIONY LUDZI  
NA CAŁYM ŚWIECIE.

Arancini

SKŁADNIKI: 
✚ 1/2 kg ryżu do risotto ✚ 2 cebule ✚ 30 g masła ✚ oliwa 

✚ szczypta szafranu ✚ 1 /2 kieliszka białego wina  
✚ 2 l bulionu warzywnego ✚ parmezan ✚ sok z cytryny

NADZIENIE: 
✚ 2 garści wyłuskanych pistacji ✚ 250 g sera mozzarella 

✚ 1 szklanka suszonych pomidorów w oleju ✚ 1 pęczek 
świeżego oregano ✚ skórka z 1 cytryny ✚ sól, pieprz

PANIERKA:  
✚ 1/2 szklanki mąki ✚ 3 jajka ✚ 1 szklanka bułki tartej 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Cebulę zeszklić na maśle i oliwie. Dodać ryż, szafran, 

wlać bulion warzywny i wino. Przykryć i gotować przez 
15–20 minut. Zestawić z kuchenki, dodać pół szklanki 

startego parmezanu, sok z cytryny. Wymieszać i odstawić 
do ostygnięcia. Wyłuskane pistacje zalać gorącą wodą, 

po 20 minutach obrać ze skórek i drobno posiekać. Dodać 
pokrojony ser, oregano, pomidory i skórkę z cytryny. 

Doprawić. Na kawałek folii spożywczej nałożyć łyżkę 
ryżu, uformować cienki placek, na środek wyłożyć farsz 

i uformować kulkę. Obtoczyć kolejno w mące, jajku i bułce 
tartej. Smażyć na rozgrzanym oleju na złoty kolor.
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Polenta

SKŁADNIKI:  
✚ 1 szklanka kaszy kukurydzianej 
✚ 3 łyżki oliwy ✚ 1 cebula ✚ 2 łyżki 
masła ✚ 2/3 szklanki startego 
parmezanu ✚ 2 szklanki grzybów 
leśnych lub pieczarek ✚ natka 
pietruszki ✚ sól, pieprz

SPOSÓB  
PRZYGOTOWANIA:  
Do garnka wlać pół litra osolonej 
wody, dodać kaszę i gotować 
na małym ogniu przez ok. 40 minut, 
co pewien czas mieszając. Na oliwie 
zeszklić posiekaną cebulę, a następ-
nie grzyby. Gdy kasza będzie gotowa, 
dodać masło, połowę parmezanu 
i wymieszać. Część kukurydzianej 
masy przełożyć do dużego naczynia, 
przykryć grzybami, natką, nałożyć 
drugą taką samą warstwę i obsypać 
pozostałym parmezanem. Piec  
w 180 st. C przez ok. 15 minut.

Tiramisu

SKŁADNIKI:  
✚ 2 tabliczki gorzkiej 

czekolady ✚ 50 g masła 
✚ 1 opakowanie biszkoptów 

✚ 1 szklanka zaparzonej kawy 
✚ 50 ml likieru amaretto  

✚ 4 jajka ✚ 100 g cukru pudru 
✚ 700 g mascarpone  

✚ 2 pomarańcze

 SPOSÓB 
PRZYGOTOWANIA:  

Zaparzyć kawę, dolać likier, 
rozpuścić połowę czekolady 

i ostudzić. Oddzielić żółtka 
od białek. Żółtka i 2 łyżki 

cukru utrzeć na puszystą 
masę. Przez cały czas 

miksując, stopniowo dodawać 
mascarpone i skórkę otartą 
z jednej pomarańczy. Białka 

ubić na sztywną pianę, powoli 
dodając pozostały cukier. 

Następnie stopniowo łączyć 
z masą mascarpone. Połowę 

biszkoptów ułożyć na dnie 
naczynia, nasączyć je napojem 
kawowym i przykryć warstwą 

kremu. Nałożyć drugi taki sam 
poziom biszkoptów i kremu. 

Na wierzchu obsypać skórką 
startą z drugiej pomarańczy 

oraz pozostałą ilością 
roztartej czekolady. 

✃

✃

48

P
A

Ź
D

Z
IE

R
N

IK
 /

 L
IS

T
O

P
A

D
 2

0
1

5
P

R
Z

E
P

IS
Y

 K
U

L
IN

A
R

N
E



Mistrzowie
zbrodni
MODA NA CZYTANIE KRYMINAŁÓW NIE PRZEMIJA. 
DO KRÓLOWEJ GATUNKU AGATHY CHRISTIE 
DOŁĄCZYLI ZDOLNI UCZNIOWIE.

MAREK KRAJEWSKI  

Arena szczurów
Edward Popielski powraca w szóstej (jak zapowiedział autor, ostatniej), najbardziej 
mrocznej powieści cyklu o byłym lwowskim komisarzu policji. Rok 1948. Popielski 
ucieka z Wrocławia i pod fałszywym nazwiskiem ukrywa się w nadmorskim Darło-
wie. Miastem brutalnie rządzą Armia Czerwona i Urząd Bezpieczeństwa. Gdy w tra-
gicznych okolicznościach umierają dwie prostytutki, były komisarz angażuje się 
w prowadzenie nieoficjalnego śledztwa. Kobiety zostały zgwałcone, pogryzione 
do krwi i zarażone śmiertelną chorobą. 
Wydawnictwo: Znak

W brew pozorom nie jest łatwo 
napisać dobrą powieść krymi-
nalną. Taką, żeby trzymała 

w napięciu od pierwszego do ostatniego 
rozdziału, budziła emocje, zmuszała 
do myślenia, a na końcu jeszcze zaska-
kiwała czytelnika. Wydawać by się mogło, 

że dziś liczy się tylko zbrodnia (im krwaw-
sza, tym lepszy kryminał), nic bardziej 
mylnego. Nadal najważniejsza jest rywa-
lizacja pomiędzy mordercą a detekty-
wem. A takich „pojedynków” nie brakuje 
w powieściach współczesnych mistrzów 
gatunku. Przekonajcie się sami.

K
U

L
T

U
R

A
PETER ROBINSON

Dziecko rewolucji
Dziesiąte spotkanie z inspekto-
rem policji Alanem Banksem. 
Na nieużywanym szlaku kolejo-
wym znaleziono ciało zniesławio-
nego profesora akademickiego. 
Cztery lata wcześniej mężczyzna 
został oskarżony o molestowanie 
seksualne i stracił pracę. Komu 
zależało na jego śmierci? Spośród 
wielu podejrzanych uwagę 
Banksa zwraca piękna lady Vero-
nica Chalmers.

Wydawnictwo: Sonia Draga

KATARZYNA KWIATKOWSKA

Zbrodnia 
w szkarłacie
Czwarta powieść z detektywem 
amatorem Janem Morawskim 
w roli głównej. Rok 1900. Dwór 
w Jeziorach pod Poznaniem. 
Trwają przygotowania do ślubu 
dziedziczki Heleny Jezierskiej. 
Nocą zostaje popełnione mor-
derstwo. Jan Morawski, kuzyn 
panny młodej słynący z zamiło-
wania do zagadek, rozpoczyna 
prywatne śledztwo.

Wydawnictwo: Znak

TESS GERRITSEN

Umrzeć  
po raz drugi
Najnowszy, jedenasty thriller 
z bestsellerowej serii Rizzoli 
& Isles. Detektyw bostońskiego 
wydziału zabójstw Jane Rizzoli 
i lekarz sądowa Maura Isles 
otrzymują wezwanie na miejsce 
morderstwa. Ofiara to doświad-
czony myśliwy i wykwalifikowany 
preparator zwierzęcych zwłok 
Leon Gott. Trop prowadzi  
do Botswany w Afryce.

Wydawnictwo: Albatros

JORN LIER HORST

Poza sezonem
Kiedy właściciel domku let-
niskowego odkrywa, że jego 
dacza została splądrowana, 
a w sąsiedniej, należącej 
do popularnego telewizyjnego 
celebryty, znajdują się zwłoki 
pobitego na śmierć mężczyzny 
w kominiarce, na miejsce prze-
stępstw zostaje wezwany komi-
sarz William Wisting. Śledztwo 
komplikuje się, gdy pojawiają się 
kolejne zmasakrowane ciała.

Wydawnictwo: Smak Słowa
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• filozof rzymski, wychowawca Nerona • oskrzydlający na polu walki • gruczoł wytwarzający
insulinę • ma znaczną nadwagę • zakażenie organizmu drobnoustrojami chorobotwórczymi
• przerwa, wolne miejsce • karambol na szosie • jest nim pchła, pluskwa • imię Seroczyńskiej,
polskiej łyżwiarki szybkiej • o kimś cierpiącym na zaburzenia pamięci lub często zapominającym
czegoś • hodowla i łowienie ryb • ortodontyczny - pozwala skorygować wady zgryzu • mebel do
przechowywania zastawy i sztućców • spełniają w organizmie rolę filtru • wilczur, pies policyjny
• oględziny lekarskie dokonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia • odcinek przewodu
pokarmowego łączący jamę gębową z przełykiem • rusin, dziennikarka • pobiera pensję z ZUS-u,
ale nie rencista • brudne w zlewie • pora porannego rozjaśniania się nieba • rolska, śpiewała o
"Złotym pierścionku" • kulisty pierożek z ciasta, nadziewany owocami • konspiracyjna wpadka
• czarna łopoce na pirackim okręcie • bawił w duecie z Flapem • antyczny symbol zwycięstwa
• okleina meblowa • zapalenie błon śluzowych, katar • cierpi na bóle stawów • dział medycyny
zajmujący się chorobami wewnętrznymi • można je na kimś wywrzeć • farmaceuta pracujący wśród
lekarstw • ciecz do narkozy wziewnej • ptak, odmiana jaskółki, gniazda lepi wewnątrz budynków
• jeden z zębów ssaków umieszczony między kłami • kłopotliwa sytuacja jak karciana wróżba
• okrągłe skrzyżowanie w centrum miasta • nadmierne zażywanie farmaceutyków • zarost po obu
stronach twarzy, bokobrody

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

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!
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