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Za oknami ciemno i chłodno, ale to nie
powód do zmartwień. Milan Kundera
napisał w jednej z książek: „Sensem
życia jest bawić się życiem, a jeżeli życie
jest zbyt leniwe, nie pozostaje nic innego, jak dać mu lekkiego szturchańca”.
Nie dajmy się zatem zimowej melancholii ani… powikłaniom grypy, które
mogą być naprawdę groźne. Jeśli więc
dopadnie Was infekcja, zostańcie
w domu, racząc się kubkiem rozgrzewającej herbaty z miodem, cynamonem i goździkami – polecam!
W tym numerze znajdziecie dużo
ciekawych tekstów. Wśród nich poruszający wywiad z Szymonem Hołownią.
Po tej lekturze nasze narzekania nabierają właściwych proporcji.
Żeby rozjaśnić zimowe dni, zachęcam Was do krótkiego choćby wypadu do Niemiec. Tamtejsze jarmarki
bożonarodzeniowe należą do najbardziej
znanych na świecie.
A jeśli już o tych najpiękniejszych
świętach mowa, przyjmijcie moje najlepsze życzenia – niech wydarzy się
to, na co najbardziej czekacie!
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M AG DA ROZ M A RY N OWS K A

ROZSIANI PO ŚWIECIE
RODACY WŁAŚNIE
TERAZ NAJBARDZIEJ
TĘSKNIĄ ZA RODZINNYM
DOMEM I POLSKIMI
TRADYCJAMI. NIEWAŻNE
JAK DALEKO SĄ I Z KIM
ZASIADAJĄ DO WIGILII.

N

ajbardziej uroczyste w roku
spotkanie przy stole – Wigilia.
Równie ważne jak to, kto przyszedł czy przyjechał, jest to,
kogo tym razem zabrakło.
Puste nakrycie wywołuje ścisk w gardle,
a myśli biegną do najbliższych, których los
rzucił z dala od domu. Jak im się żyje?

PREZENT OD LOSU

GRUDZIEŃ 2015 / STYCZEŃ 2016

Agata mieszka w Dublinie od 15 lat.
Dziś jest tu znacznie mniej rodaków niż
kiedyś. Czasem miała wrażenie, że nie
wyjechała z kraju. Na ulicach wszędzie
słychać było polską mowę, jak grzyby
po deszczu wyrastały polskie sklepy.
Można było kupić kiszoną kapustę, kiełbasę, oscypki. – Mimo to strasznie tęskniłam – wspomina. – Zostawiłam w kraju rodziców, siostry, przyjaciół, całe
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roku zadłużała
⏋Co
się, żeby kupić

prezenty świąteczne
dla rodziny i przyjaciół.
Nie wyobrażała sobie
Bożego Narodzenia
bez przyjazdu do Polski.

⏋irlandzkiej Gwiazdki
Podczas pierwszej

poznała Johna,
obecnego męża.
Wygnał smutki z jej
życia, wszystko
stało się prostsze
i jaśniejsze.

Co roku przed świętami zadłużała
się, żeby kupić prezenty dla rodziny
i przyjaciół. Nie wyobrażała sobie Bożego Narodzenia bez przyjazdu do Polski. Przy wigilijnym stole u rodziców
w Grudziądzu nie opowiadała o trudnościach. Chciała, żeby wszyscy się cieszyli i wyobrażali sobie, że wreszcie jest
jej dobrze. Święta w domu zawsze były
bajkowe, za to powrót do rzeczywistości – bolesny. Trzeba było spłacić kredyt, sprostać codzienności, wesprzeć
kogoś, kto przyjechał z kraju i prosił
o pożyczkę czy pomoc w załatwieniu
pracy. Czasem wyczerpana płakała do
poduszki, ale powtarzała sobie, że porażka nie wchodzi w grę, że da radę.
Sześć lat temu, na miesiąc przed świętami, Agata straciła pracę. Bo kryzys,
redukcje w zatrudnieniu. To był szok,
została bez pieniędzy. Po raz pierwszy
nie mogła sobie pozwolić na podróż
do Polski. Wigilię spędziła tylko z córką. Ugotowała barszcz, zrobiła śledzia
i irlandzki pudding. Dublińscy znajomi
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Święta
na emigracji

życie. Po burzliwym rozwodzie czułam
się zdruzgotana. Miałam 25 lat, pięcioletnią córeczkę Natalię i chciałam zacząć
wszystko od nowa. Znajomi pukali się
w czoło: „Co ty robisz, dziewczyno?
Sama nie dasz sobie rady!” – mówili.
Pierwsze lata rzeczywiście były walką
o przetrwanie. Atutem Agaty były perfekcyjna znajomość angielskiego i łatwość
nawiązywania kontaktów. Dostała pracę w ekskluzywnym sklepie z ubraniami. – Dziesięć godzin dziennie stałam
i uśmiechałam się do klientów. Miałam
dobre wyniki jako sprzedawca, byłam
doceniana, ale też potwornie zmęczona.
Tak minęły dwa lata, Natalia poszła do
darmowej szkoły prowadzonej przez siostry zakonne. Buntowała się i płakała,
tęskniła za koleżankami. Zdarzało się,
że byłam bliska załamania i powrotu, ale
coś kazało mi zostać. Przede wszystkim
Irlandczycy – otwarci i przyjaźni – dodawali mi otuchy.
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Święta
na emigracji
zaprosili je na pierwszy dzień świąt,
któr y d la nich jest najważniejszy.
Na tradycyjne potrawy – stew (mięso
z warzywami duszone w winie), indyka, brukselkę i właśnie pudding. Do tego
dużo zimowej herbaty z rozgrzewającymi przyprawami. Obydwie wróciły
do domu w doskonałych humorach.
– Polskie święta wydają mi się bardziej ref leksyjne, podniosłe, ale niekoniecznie wesołe – mówi. – Pamiętam,
że w kraju zanim usiedliśmy do wigilijnego stołu, byliśmy zmęczeni, zwłaszcza mama, która wiele godzin spędzała w kuchni. Czasem z tego powodu
pojawiały się jakieś napięcia i pretensje. Irlandczycy nie zadają sobie tyle
trudu, jeśli chodzi o przygotowania. Dla
nich najważniejsze jest to, żeby wszyscy dobrze się bawili. Znają mnóstwo
zabaw towarzyskich, obdarowują się
drobnymi upominkami, liczy się wte-

⏋kupili dom. Wkrótce
Z pomocą rodziców

ZAPROŚCIE NAS NA BARSZCZ

a potem „Stille
Nacht, heilige
Nacht”. Niemcy
wznoszą toast: „Na
zdrowie!”, a Polacy
„Zum Wohl!”.

ry, mogli osiedlić się i pracować legalnie. Dzisiaj z dużym niepokojem przyglądają się sytuacji uchodźców z Syrii
i Afganistanu, którzy tłumnie przybywają do Niemiec.
Joachim jest historykiem, pracuje
naukowo. Pisze prace o historii polsko-niemieckiego pogranicza. Edyta wychowywała córki i dorabiała na pół etatu,
pilnując eksponatów w muzeum na zamku. Teraz, gdy dzieci są dorosłe, ma więcej czasu dla siebie. A tak naprawdę dla
innych. Jest bardzo ciepła i towarzyska,
ma mnóstwo znajomych Polaków i Niemców. Dla niej i dla Joachima nie istnieją granice ani uprzedzenia. Udowadniają to w codziennym życiu. – U nas
w domu zawsze jest pełno gości – opowiada Edyta. – Często przy jednym stole siedzą Polacy i Niemcy. Jemy bigos
i golonkę, pijemy piwo, zagryzamy preclami, a zdarza się, że panowie piją likier

Jägermeister, a potem raczą się żubrówką. Nasi niemieccy przyjaciele stali się
fanami barszczu, bardzo sma kują
im również żurek i ciasta. Wspólne
jedzenie tworzy dobry klimat, okazuje
się, że bliżej nam do siebie niż dalej.
Mamy podobne tradycje i zwyczaje.
Oboje z mężem cieszymy się, patrząc,
jak u nas w domu zawiązują się polsko-niemieckie przyjaźnie. A potem nasi
niemieccy znajomi wyjeżdżają na wakacje do Polski i są naprawdę zafascynowani naszą kulturą.
– Wspólne biesiadowanie tak się
wszystkim spodobało, że gdy zbliżają
się święta, nasi przyjaciele dosłownie
wpraszają się do nas – uśmiecha się
Joachim. – Mówią, że czują się u nas
jak w rodzinie i nie wyobrażają sobie
innej Wigilii. No, i tak się porobiło, że
jest nas około 30 osób. W tym roku też
wspólnie zasiądziemy do stołu, będą
polsko- -niemieckie rozmowy, polskie
i niemieckie melodie. Miło jest wysłuchać kolędy „Cicha noc”, a zaraz potem
„Stille Nacht, heilige Nacht”. Niemcy
wznoszą toasty: „Na zdrowie!”, a Polacy „Zum Wohl!”. A po paru godzinach
wydaje się, że wszyscy mówimy tym
s a my m ję z y k iem, t a k dobr z e się
rozumiemy.

PANNA COTTA I SZUM FAL

Agnieszka wyjechała do Włoch dwa lata
temu. – To była moja życiowa decyzja
– tłumaczy. – Zostawiłam pracę w kor-

poracji i dobrą pensję, bo nie byłam
szczęśliwa. Lata mijały, a ja czułam się
coraz bardziej samotna i zdołowana.
Miałam w Warszawie piękne mieszkanie kupione na kredyt, który właśnie
kończyłam spłacać. W dniu 40. urodzin
postanowiłam je sprzedać. I tak z kilkoma walizkami wyruszyłam na spotkanie z marzeniami. A od zawsze marzyłam, żeby zamieszkać we Włoszech.

⏋spędzę najpierw

Tegoroczną Wigilię

na spacerze nad
morzem, a potem
z sąsiadami
przy kominku,
z kieliszkiem wina
z tutejszych winnic.

Z tej fascynacji k rajem Dantego
nauczyła się języka i za każdym razem,
gdy oglądała włoskie filmy albo słuchała piosenek, jej serce zaczynało mocniej
bić. Raz znalazła na mapie maleńką włoską miejscowość nad morzem. Zaczęła
o niej czytać w internecie, oglądać zdjęcia. I w głębi duszy coś jej podpowiedziało, że właśnie to jest jej miejsce
na Ziemi. Zdała się na intuicję. A kie-

dy zdobyła się na odwagę, żeby zmienić swoje życie, okazało się, że wszystko jej sprzyja. – Kiedy tam przyjechałam,
od razu poczułam się jak w domu – opowiada. – Jakby to miasteczko od zawsze
na mnie czekało.
Agnieszka, prawniczka z doświadczeniem w zarządzaniu, podczas któregoś z kolejnych pobytów złożyła podanie o pracę w urzędzie miasta. Nie bardzo
wierzyła, że się uda, a jednak! Zajmuje
się promocją regionu. Pracuje głównie
przez internet, ale czasem wyjeżdża
na targi do różnych krajów Europy.
Kupiła małe mieszkanko, które powoli remontuje.
– Szybko znalazłam tutaj przyjaciół,
zupełnie zniknęło moje poczucie samotności – opowiada. – Tegoroczną Wigilię spędzę najpierw na spacerze nad
morzem, a potem z sąsiadami przy
kominku, z kieliszkiem białego wytrawnego wina z tutejszych winnic. Będziemy jeść ryby, przygotuję dorsza według
przepisu mojej mamy. Będzie też kulebiak – to z kolei tradycyjne danie moich
dziadków pochodzących ze Wschodu.
Sąsiedzi przyniosą swoje specjały,
na deser pewnie pojawi się panna cotta z owocami oraz kruche twarde ciasteczka z migdałami. Potem będziemy
słuchać muzyki i dzwonów z wieży starego kościoła. Spodziewam się również
wizyty dwóch bezpańskich kotów, które dokarmiam. Są tajemnicze, pięknie
mruczą i przepadają za rybami.
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Edyta z mężem Joachimem i dwiema
córkami mieszka w Poczdamie. Wyjechali w 1998 roku. Przeszli wówczas
szlak typowy dla polskich azylantów,
aż w końcu dostali odpowiednie papie-

⏋kolędy „Cicha noc”,

Miło jest wysłuchać

GRUDZIEŃ 2015 / STYCZEŃ 2016

urodzi się ich syn.
Tegoroczne święta
spędzą w Irlandii.
Skype pomoże
im być blisko
polskiej rodziny.

dy pomysł. Ta góra żartobliwych prezencików to fanty, które wygrywa się
podczas przeróżnych gier. Zawsze jest
przy tym mnóstwo śmiechu.
Właśnie podczas tej pierwszej irlandzkiej Gwiazdki dostała od losu prezent
– poznała Johna, obecnego męża. – Ujął
mnie poczuciem humoru i opiekuńczością – wspomina Agata. – Wygnał
smutki z mojego życia, wszystko stało
się prostsze i jaśniejsze. Pół roku później na nasz ślub do Dublina przyjechała moja rodzina. Krewni Johna stawili się w komplecie, nawet ci z USA
i Australii. Na weselu w pubie grała
głośno muzyka, goście przytupywali
tak, że piwo wylewało się z kuf li. Tańczyliśmy do rana. A w podróż poślubną wybraliśmy się do Polski. John był
zachwycony, miał nawet pomysł, żebyśmy się tu przenieśli.
W końcu jednak zostali w Dublinie.
Agata dostała dobrą pracę jako tłumacz
przysięgły w sądzie. Z pomocą rodziców Johna kupili dom. Wkrótce urodzi
się ich syn. Tegoroczne Boże Narodzenie spędzą w Irlandii. – Skype pomoże
nam być blisko polskiej rodziny i przyjaciół – cieszy się Agata.
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Znam wagę

swojego słowa

Jak pan odkrył swoją drogę?
Wychowałem się w katolickiej rodzinie, byłem
bardzo zaangażowany w praktyki religijne,
sporo czytałem na temat tego, w co wierzę.
Zawsze była we mnie chęć zajmowania się
ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Tak się
też złożyło, że sam sporo chorowałem, byłem
wiele razy w szpitalu, miałem więc okazję
doświadczyć choroby z drugiej strony. Jak
już zacząłem zarabiać pieniądze, starałem
się wspierać organizacje, które robią dobre
rzeczy. Kiedyś siostra Małgorzata Chmielewska, z którą się przyjaźnię, powiedziała,
że biedni to drugi adres Jezusa. Wtedy uznałem, że coś w tym jest, a teraz już wiem, że to
prawda. Znalazłem się na początku drogi
żywego przeżywania swojej wiary.
A kiedy pan na nią wszedł?
W momencie, w którym zobaczyłem, że wszędzie są ludzie potrzebujący. Dzięki nim odkryłem, jaka jest radość z bycia chrześcijaninem,
jak nim być. Dopiero się tego uczę.

GRUDZIEŃ 2015 / STYCZEŃ 2016

Kim są nauczyciele?
Uczą mnie bezdomni, z którymi rozmawiam,
gdy jestem w Warszawie, dzieci w sierocińcu w Zambii, pacjenci w hospicjum w Rwandzie, dzieci z ośrodka leczenia choroby głodowej, który finansujemy w Kongo, trędowaci,
u których byłem dwa tygodnie temu w Togo
i Beninie. Ja umiem pewne rzeczy zrobić,
natomiast oni potrafią żyć. Powtarzają tam
takie przysłowie o białych: Wy macie zegarki, a my mamy czas. To głęboka prawda.
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Zambia, Rwanda, Kongo... Dlaczego
pomaga pan tam, a nie w Polsce?
Bo tym ludziom nikt inny nie pomaga albo
robi to w niedostateczny sposób. W Polsce
mamy możliwość zadzwonienia na policję,

⏋dziećmi to kontakt
Praca z chorymi

z cierpieniem
w czystej postaci.

ZAWSZE CHCIAŁ
POMAGAĆ UBOGIM.
I ROBIŁ TO. NAJPIERW
WYDAŁ WŁASNE
PIENIĄDZE, POTEM
ZAŁOŻYŁ FUNDACJĘ,
KTÓRA ZMIENIA ŻYCIE
DZIECI Z SIEROCIŃCA
W ZAMBII, PACJENTÓW
HOSPICJUM
W RWANDZIE I SZPITALA
W KONGO ORAZ
TRĘDOWATYCH
W TOGO.
A ONI UCZĄ GO ŻYĆ...
roz m awi a ł a :
AG N I E SZ K A ŚWI Ę CI CK A

pogotowie, do Caritasu. A tam choroba bardzo często oznacza śmierć, bieda oznacza
śmierć, wypadek oznacza śmierć. Nie planowałem zakładania fundacji charytatywnej,
po prostu pisząc książkę „Last minute. 24 h
chrześcijaństwa na świecie”, trafiłem do sierocińca w Zambii. Gdy wydałem swoje pieniądze, założyłem fundację. W ciągu dwóch
lat powstała kolejna. A od stycznia będziemy
działać w sześciu krajach, w 10 miejscach
w pełni przez nas finansowanych. Teraz jesteśmy w Zambii, Rwandzie i Kongo, a będziemy również w Togo, Beninie i Burkina Faso.

Praca z chorymi dziećmi jest bardzo
trudna emocjonalnie.
Jest. Ma się wtedy kontakt z takim w czystej
postaci, niezawinionym cierpieniem. Ostatnio dostaliśmy trzytygodniową dziewczynkę, wcześniaka, jej matka zmarła przy porodzie. Ważyła 1400 gramów, próbowaliśmy

⏋koszmarnym, ale

Jestem strasznym,

przede wszystkim
zadaniowym szefem.

ją przez kolejne trzy tygodnie ratować, ale
niestety, zmarła. Gdy się na takie sytuacje
patrzy, myślisz sobie: „Dlaczego to dziecko
musi tak cierpieć?”. Nauczyłem się już, że choć
to smutne, że nasi podopieczni czasami odchodzą, nie możemy przestać pracować dla
żywych. Kiedyś miałem taką sytuację w Kasisi, gdy umarł przy mnie dwuipółletni dzieciak. Było to dla mnie bardzo trudne prze-

⏋o białych: Wy macie
W Afryce mówią

zegarki, a my mamy
czas. To prawda.

życie, bo wiedziałem, że gdyby to dziecko
było w Polsce, szanse na jego uratowanie
wynosiłyby 100 procent. A ponieważ było
to w Zambii, nie udało się go uratować. Popłakałem się. I nagle poczułem, że ciągnie mnie
za rękę inne dziecko, starsze. Moses. Też jest
bardzo chory, ma anemię sierpowatą, to często występująca w Afryce dziecięca choroba,
bardzo bolesna i śmiertelna. Moses ciągnął
mnie i mówił: „Tak, on umarł, ale ja żyję. Baw
się ze mną, bo ja jeszcze mam czas”.

Nie boi się pan kontaktu z chorymi?
Na szczęście po lekkim przygotowaniu paramedycznym w Polsce nie miałem obaw związanych z tym, że to dzieci z gruźlicą, AIDS,
grzybicą, zakażeniami. W Togo miałem
pierwszy kontakt z trędowatymi i przyznaję, że pojawiły się lekkie obawy. Sytuacja była
dla mnie trudna. Przyjechałem, czekało mnie
wielkie powitanie, bo dawno tam nikogo nie
było. Jeden z trędowatych podał mi rękę, a ja
miałem wielkie opory, by tę rękę uścisnąć,
bo bałem się trądu. Tak mi się głupio zrobiło, że po pięciu minutach nie tylko podałem
mu rękę, ale też ze wszystkimi się uściskałem, przytuliłem się, robiliśmy zdjęcia, bo nie
chciałem, żeby ci ludzie źle się czuli. To dylematy, których człowiek nie rozstrzygnie
na kursach. Trzeba to zrobić na miejscu.



Dziennikarz i publicysta. Ma 39 lat.
pochodzi z Białegostoku. Dwukrotnie
przebywał w nowicjacie zakonu dominikanów. Współprowadzi z Marcinem
Prokopem programy „Mam talent”
i „Mamy Cię!”.
Założyciel fundacji
Kasisi (www.fundacjakasisi.pl) i Dobra
Fabryka (www.dobrafabryka.pl). Autor
13 książek (m.in.
„Niebo dla średnio
zaawansowanych”,
„Monopol na zbawienie”, „Last minute.
24 h chrześcijaństwa
na świecie” i „Ludzie
na walizkach”).

Finansowany przez fundację szpital
może więc przestać istnieć.
Tak, i nic na to nie poradzimy. Dopóki istnieje, to istnieje. Mimo że co chwilę naszym
lekarzom i siostrom grożą porwaniem, musimy tam być i robić swoje. Nie mamy wyjścia.
Nie możemy siedzieć i myśleć: „O mój Boże,
a co teraz będzie?”. Na szpital na razie nie
ma napadów, bo wszystkie strony konfliktu
z niego korzystają. Żony żołnierzy muszą
gdzieś rodzić, rany rebeliantów trzeba opatrzyć i zaszyć... Bardzo przestrzegamy, by na
teren szpitala nie wchodzić z bronią. Nawet
jeśli jesteś żołnierzem, musisz ją zostawić
przy wejściu. Mam nadzieję, że nadal będziemy mogli świadczyć pomoc ludziom, bo robimy to dla 12 tysięcy osób żyjących w bardzo
górzystej okolicy. Czasami transport chorego do szpitala zajmuje dobę i dłużej, bo niesie się go na piechotę w noszach. Za każdym
razem, gdy tam jadę, mam obawy. Ale wiem,
że na mnie czekają i muszę tam być.
Jak pan wybiera cele działalności?
Podpowiada mi intuicja. Gdy jadę gdzieś
i widzę, że jest bieda, ale dobrze zarządzana
przez ludzi, którzy wiedzą, co chcą osiągnąć,
a przede wszystkim kochają tych, którym
pomagają, zastanawiam się, czy możemy coś
dla nich zrobić. Dbamy też o to, żeby nie była
to tylko historia projektowa. Misjonarze
muszą pisać o tzw. projektach i dostają na nie
pieniądze. My wszystkim, z którymi pracujemy, wysyłamy comiesięczny przelew w ustalonej wysokości, żeby wiedzieli, jaki mają
budżet. Oni mają samochód, my kupujemy
paliwo. Dzięki temu, że byliśmy w Rwandzie
i Kongo, otworzyliśmy internetowy sklep
z dobrem: dobroczynne24.pl, gdzie można
zafundować wszystko – od pampersa za dwa,
trzy złote dla naszego chorego w Rwandzie,
po worek krwi do transfuzji dla dziecka
z malarią w Kongo za 35 zł. Nie dla wszystkich jesteśmy w stanie coś zrobić. Nie mamy
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WYWIAD

SZYMON HOŁOWNIA

Zambia to spokojny kraj. Kongo z pewnością takie nie jest.
Rzeczywiście nie jest. Prowincja, w której pracujemy, jest bardzo niespokojna.
Teraz nie jesteśmy w stanie dostać wiz,
aby tam wjechać. Z komunikatów, które
stamtąd dochodzą, wiemy, że już o 17.30
nie można wychodzić poza wioskę,
a na porządku dziennym są napady z bronią, porwania, zabójstwa. Walczą tam
cztery armie... Dramat.
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WYWIAD

Z Marcinem
Prokopem nie tylko
prowadzi program
„Mam talent”, lecz
także się przyjaźni.

na biurku, to zdecydowanie nie jestem
pedantyczny, wręcz przeciwnie.

uniwersalnego narzędzia. Oczywiście możemy roztaczać wspaniałe wizje, ale trzeba
je realizować. Znam wagę swojego słowa.
Czasami tak jest, że jestem ostatnią nadzieją, bo jeżeli nikt tam nie wejdzie, trzeba będzie
zamknąć ten ośrodek. Ludzie zostaną bez
pomocy, setki umrą.
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Sierociniec prowadzą siostry służebniczki. Czy ten fakt miał jakiś wpływ
na pana decyzję o zaangażowaniu się
w pomoc?
Nie. Po prostu pojechałem do miejsca, o którym usłyszałem. Zobaczyłem, że to jest fajne miejsce i że to są supersiostry. Dla nas
i dla sióstr ważne jest, że to nie praca, ale
służba drugiemu człowiekowi. Leczymy
wszystkich, niezależnie od religii. Przyjmujemy muzułmanów, protestantów, wierzących i niewierzących. Nie ma to dla nas kompletnie żadnego znaczenia. Człowiek cierpiący
to człowiek cierpiący, bez względu na to,
w jakim kościele się modli. Z moich doświadczeń, które mam tam na miejscu, wynika,
że jak się zejdzie na poziom codziennego
życia, ludzie zawsze się dogadają. Jeżeli mają
w sobie pierwiastek dobra, zawsze się porozumieją. Nie ma takich problemów w dziejach ludzkości, których by się nie dało rozwiązać przez normalną rozmowę, spotkanie.
Właśnie tego uczę się w Afryce.
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Łatwiej się tam rozmawia?
Nie, wszędzie tak samo, ale w Afryce jest
o tyle prościej, że tam ludzie są bardziej otwarci. W Europie jesteśmy skoncentrowani
na swoim bycie, swojej mikrosferze. W Afryce funkcjonuje pojęcie tzw. rozszerzonej
rodziny (extended family). Tam rodzina to nie
pięć, dziesięć osób, tylko czasami stu, dwustu ludzi, z którymi ma się bliski związek.

⏋mamy swoje

My tu w Europie

sukcesy, a oni
są szczęśliwi.

Z ciotkami i wujkami łączą takie same więzy jak z matką i ojcem. To system bardzo precyzyjnie opisanych wzajemnych zobowiązań. Ma to swoje dobre i złe strony. Dobre,
bo naprawdę jest to układ oparty na więziach.

⏋których by się

Nie ma problemów,

nie dało rozwiązać
przez rozmowę.

A złe, bo jeżeli coś przykrego dzieje się w takiej
rodzinie, cierpi więcej osób. Takie myślenie
sprawia, że ci ludzie cały czas się komunikują. Dużo trudniej jest coś załatwić, ale
o wiele więcej czasu poświęca się na życie,
rozmowę, bycie razem. To jest uciążliwe
dla tych, którzy przyjeżdżają z Europy
i chcą coś zrobić, bo tam jest zupełnie inne
podejście do czasu, do interesów. My mamy
swoje sukcesy, a oni są szczęśliwi.

Jakim jest pan szefem?
Strasznym. Koszmarnym. Autorytarnym,
a przede wszystkim bardzo zadaniowym.
Jestem wymagający, chcę, aby wszystko było
zrobione absolutnie perfekcyjnie i najlepiej
na dwa dni przed terminem, więc moi współpracownicy mają ze mną ciężko. Podzieliliśmy się tak obowiązkami, żebym był jak
najdalej od nich, a oni robili wszystko w swoim gronie. Oczywiście, że bardzo intensywnie współdziałamy, natomiast musieliśmy
się też nauczyć siebie i tak naprawdę cały
czas się siebie uczymy.
Ten perfekcjonizm w pracy przekłada
się na życie?
Może trochę tak. Nie umiem siebie za bardzo ocenić, powinni to zrobić inni. Jestem
okropnym bałaganiarzem, ale jeśli chodzi o załatwianie pewnych spraw, chcę,
żeby wszystko było dokładnie poukładane i zamknięte. Siebie też traktuję dość
restrykcyjnie. Bardzo dużo od siebie wymagam. Natomiast jeżeli chodzi o porządek

Fundacje i praca zawodowa zabierają
mnóstwo czasu. Jak udaje się go jeszcze znaleźć na pisanie książek?
Na pisanie książek i spotkania z ludźmi
zawsze znajdę czas. Moja ostatnia książka
„Święci codziennego użytku” pomogła
mi uporządkować wiedzę. Zrobiłem sobie
prywatne rekolekcje – musiałem dużo
poczytać, przemyśleć, przemodlić. Zdarza
się, że między fundacjami a pracą w telewizji nie mam czasu, żeby coś doczytać,
dowiedzieć się. Gdy tworzysz książkę, musisz
zdobyć niezbędne informacje.
Co decyduje o wyborze tematu?
Pomysł. Potem konsultuję go z wydawcą i jeśli
jest fajny, realizuję go. Pomysł bierze się z życia,
z obserwacji, z pytań, które zadają mi ludzie,
z dostrzeżenia czegoś, o czym chciałbym
powiedzieć, na co zwrócić uwagę.
Na autorskich spotkaniach bywa pan
atakowany?
Tak, ale przyzwyczaiłem się do tego. Lubię
żywą dyskusję. Frontalny atak na moją osobę staram się obrócić w śmiech. Jeżeli ktoś
ma poważne lub mniej poważne zastrzeżenia, nie będę z nim polemizował, bo bardzo
lubię rozmowę o czymś, nie o kimś. Jeżeli
ktoś mówi: „Pan jest głupi i w ogóle”, jak
z takim człowiekiem rozmawiać?
„Świętych codziennego użytku” wybrał
pan 52. Dlaczego akurat tylu i tych?
Nie jestem wielkim znawcą tematu, ale
zauważyłem, że jedni święci przemawiają do mnie bardziej niż inni, że ich czuję.
Zacząłem się zastanawiać dlaczego. Czytać o nich, badać. Tych, którzy są mi szczególnie bliscy, i kilku innych, postanowiłem przedstawić w książce. Dopełniłem
ją innymi postaciami, żeby stała się użyteczna dla tych, którzy – tak jak ja – nie
mieli zbyt dużo kontaktu ze świętymi,
i żeby się do nich przekonali. Chodzi o to,
żeby stali się dla ludzi tak żywi, jak dla
mnie w pewnym momencie. Czasami robimy z nich takie „świętomaty”: dasz modlitwę, dostaniesz coś w zamian. Albo w ogóle ich pomijamy, albo kompletnie nie
rozumiemy, albo uważamy, że to jakaś
magia. Przecież wszyscy święci to ludzie.
Nie anioły, ale ludzie, którzy mają określone historie. Jedni z nich byli rozbójnikami, inni prostytutkami, jeszcze inni
robili aborcje, pisali antysemickie teksty.
Opisuję różne przypadki. I ich zmaganie
się ze swoją słabością, własnymi niedoskonałościami. Od tych osób można się
naprawdę bardzo dużo nauczyć. Przede
wszystkim życia.

R E K L A M A

R E K L A M A

ZDROWIE

Ból głowy
nasilający się przy
pochylaniu to jeden
z typowych objawów
zapalenia zatok.

Do diagnostyki przewlekłego zapalenia zatok przynosowych nie wykorzystuje się już zdjęć rentgenowskich, ale
tomografię komputerową (CT). Uznawana jest ona za najbardziej precyzyjne
badanie pozwalające ocenić stopień nasilenia i rozległość zmian zapalnych. W razie
powikłań wykonuje się rezonans magnetyczny (MRI), który obrazuje zmiany
chorobowe w błonie śluzowej.

M AŁG O R Z ATA Ż E B ROWS K A
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PO CO NAM ZATOKI? DZIĘKI NIM MOWA
JEST SŁYSZALNYM DŹWIĘKIEM, A KRĘGOSŁUP
MOŻE UTRZYMAĆ GŁOWĘ, BO INACZEJ BYŁABY
ZA CIĘŻKA. PONADTO ZAPOBIEGAJĄ INFEKCJOM.
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Z

atkany nos, bóle głowy, zanik
węchu – to nie musi być przeziębienie. Każda infekcja kataralna obejmuje zatoki, a ich
ostre zapalenie może przejść
w stan przewlekły, który wyleczyć jest
już znacznie trudniej.

WSZYSTKO PRZEZ KATAR

Aby zatoki funkcjonowały prawidłowo,
ich ujścia oraz nos muszą być drożne.
Tymczasem katar powoduje obrzęk błony śluzowej. Jeśli jest nasilony – zostają
całkowicie zamknięte. Zatoki nie są wtedy „wietrzone”, śluz zalega i staje się
pożywką dla bakterii. Poznać to można
po kolorze wydzieliny z nosa, która z wod-

nistej staje się żółta. U dorosłych ostre
zapalenie wywołują najczęściej bakterie
tlenowe, zaś w przewlekłym zapaleniu
większą rolę odgrywają beztlenowce,
bakterie gram-ujemne i grzyby.

UWOLNIĆ NOS

Kataru wyleczyć się nie da, ale da się zlikwidować lub zmniejszyć jego objawy.
Trzeba jak najszybciej udrożnić przewody, zmniejszyć wyciek wydzieliny i ograniczyć stan zapalny. Oczyszczając nos,
pamiętajmy, by nie wydmuchiwać obu
dziurek jednocześnie, bo może to doprowadzić do przemieszczenia się wydzieliny przez trąbkę słuchową do ucha środkowego i spowodować jego zakażenie.

ZARAZKI W NATARCIU

Przyczyną zapalenia zatok najczęściej
są wirusy wywołujące przeziębienie. Zdarza się jednak, że jest to dopiero pierwszy etap choroby, a po nim następuje rozwój infekcji bakteryjnej. Z ostrym
wirusowym zapaleniem zatok mamy
do czynienia wtedy, gdy katar, uogólniony ból głowy i osłabienie węchu utrzymują się do 10 dni. Jeśli po tym czasie
dolegliwości nie ustępują, wydzielina
z nosa zmienia kolor, pojawia się miejscowy ból głowy i gorączka – można
przypuszczać, że doszło do infekcji bakteryjnej. Wtedy lekarz przepisuje antybiotyk. Na Zachodzie do takiego diagnozowania stosuje się nakłucie, pobranie
wydzieliny i oddanie jej do badania mikrobiologicznego i dopiero wówczas przepisanie odpowiedniego antybiotyku.

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

Wrota
infekcji

Oczyszczamy więc najpierw jedną, potem
drugą dziurkę. Ułatwiają to inhalacje,
np. z rumianku, lawendy, olejków eterycznych (np. eukaliptusowego).
Aby zmniejszyć wyciek, dobrze jest
sięgać po leki o działaniu obkurczającym – krople i aerozole z ksylometazoliną bądź oksymetazoliną. Stosujmy je
krótko – do siedmiu dni, bo dłuższe aplikowanie wysusza śluzówkę i może prowadzić m.in. do nawykowego nieżytu.
Jeśli wydzielina jest zbyt gęsta, stosuje
się mukolityki, czyli leki rozrzedzające.
Krople często łączy się z doustnymi preparatami z pseudoefedryną, która obkurcza naczynia, co przynosi szybką ulgę
i przywraca drożność zatok.

Korzenie zębów i zatoki szczękowe sąsiadują ze sobą. Dlatego czasami trudno
ustalić, co jest źródłem bólu. Gdy rozwiązania problemu zaczniemy szukać
u stomatologa, a ten nie będzie mógł
ustalić przyczyny, skieruje nas na pantomogram. Jeśli na zdjęciu nie zauważy
niczego niepokojącego, najprawdopodobniej odeśle nas do laryngologa.
Z kolei gdy wybierzemy się najpierw
do tego właśnie specjalisty, powinien
on wziąć pod uwagę, że przyczyną bólu
może być np. powikłanie po leczeniu
kanałowym lub usunięciu górnego zęba.
Warto też pamiętać, że chorobom zatok
sprzyjają przedłużający się katar na tle
alergicznym, a także zapalenie ucha lub
ciało obce w przewodzie nosowym.

A MOŻE TO COŚ INNEGO?

Kiedy przegroda nosowa jest krzywa
albo na śluzówce są polipy, zatoki tracą
pełną drożność. Takie zmiany anatomiczne wymagają leczenia chirurgicznego. Obok klasycznych operacji stosuje się też metody mało inwazyjne
wykorzystujące otwory naturalne – ujście
w bocznej ścianie nosa lub zachyłek łzowy. Należą do nich mikrochirurgia
wewnątrznosowa z użyciem techniki
endoskopowej (FEOZ) oraz technika
MIST. Metodą mniej inwazyjną jest
udrażnianie i balonikowanie zatok.
Konsultacja: dr n. med. Michał Michalik,
Centrum Medyczne MML

POWTÓRKA
Z ANATOMII
Zatokitowypełnionepowietrzem

przestrzeniewobrębiekościtwarzy.
Zakośćmipoliczkowymiodkorzeni
zębówgórnych,przezdnooczodołów
ażdojamynosowejznajdująsiędwie
zatokiszczękowe.Unasadynosa
–dwiesitowe,anadbrwiami–dwie
czołowe.Ijeszczejednazatoka
–klinowa,zatylnąścianąnosa.Ich
wnętrzewyściełabłonawydzielająca
śluz,zktórympoprzeznos
usuwamywdychanezpowietrzem
zanieczyszczeniaidrobnoustroje.
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– średnia cena r ynkowa

ZĄB CZY ZATOKI?

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

POLECAMY
Z NASZEJ APTEKI
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POLECAMY
Z NASZEJ APTEKI

ZDROWIE

Kobiecość
pod ochroną

OPERACJE
OSZCZĘDZAJĄCE

AGATA LE GA N
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CO ROKU GUZKI W PIERSI WYKRYWA KOLEJNYCH
12 TYSIĘCY KOBIET W POLSCE. ROŚNIE LICZBA
OPERACJI, KTÓRE MAJĄ PIERŚ OSZCZĘDZIĆ. CORAZ
LEPSZE SĄ TAKŻE MOŻLIWOŚCI REHABILITACJI.
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D

o operacji oszczędzającej kwalifikują się kobiety, u których
średnica guza nie przekracza
2-3 cm. Centymetrowy guz
rozwija się bardzo długo,
a dwucentymetrowy – nawet 6–8 lat.
Stąd tak ważne jest częste kontrolowanie

i regularne badanie piersi. We wczesnym
stadium nowotwór nie dociera zwykle
do węzłów chłonnych, co ma znaczenie
przy podejmowaniu decyzji o dalszym
postępowaniu. Jeśli nie ma przerzutów
do węzłów, nacieków na skórę czy ściany
klatki piersiowej oraz można konkretnie

PRZECIWWSKAZANIA DO OPERACJI OSZCZĘDZAJĄCYCH PIERŚ
 ciąża
✔
✔średnicaguzapowyżej3cm
✔przebytaradioterapia
sutkalubobupiersi
✔kilkaogniskzmian
nowotworowych

✔guzumiejscowionyzabrodawką
✔nawrótchoroby
✔odległeprzerzuty
✔schorzeniatkankiłącznej
✔przeciwwskazania
donapromieniania

✔bardzodużybiust
uniemożliwiający
prawidłowe
napromienianie
pooperacji
✔w iekpacjentki(powyżej
65.rokużycia).

B CTtoskrótodang.Breast
ConservingTreatment.Zabieg
tenpoleganausunięciujedynie
fragmentupiersizguzem
(ewentualniezokolicznymiwęzłami
chłonnymi).Próbytakiegoleczenia
sięgająlat70.i80.XXwieku,
aledoniedawnabezpieczniejsza
wydawałasięamputacjacałej
piersi,nawetzzapasem.Względy
estetycznemusiałyustępować
medycznym.Dopierokilkalattemu
udałosięzrobićkompleksowe
badaniawamerykańskichośrodkach
podkierownictwemdr.Armando
E.Giuliano,kalifornijskiegoonkologa,
którebezsprzeczniedowiodły,że
kobiety,którympierśoszczędzono,
nieryzykująwięcejniżtepoddane
radykalnejoperacji.Wobugrupach
tzw.pięcioletnieprzeżyciasięgały
92proc.,au83proc.niestwierdzono
nawrotuchoroby.
określić granice zmian i nie ma chorób
współistniejących, które mogłyby utrudnić późniejszą chemio- i radioterapię,
operacja oszczędzająca pierś prawdopodobnie będzie możliwa. Zresztą chirurg
jest zobowiązany do dbałości o kosmetyczny efekt leczenia, więc czasami odradza zabieg ze względu na wielkość piersi.
Przy drobnym biuście usunięcie małego
guzka z właściwym marginesem bezpieczeństwa może wyglądać w efekcie gorzej
niż pełna amputacja i następująca po
niej rekonstrukcja. Obecnie zgodnie
z procedurami wszystkim chorym spełniającym kryteria należy zaproponować
wybór: leczenie oszczędzające czy mastektomia. Taka zmiana podejścia ma pomóc
przede wszystkim pacjentkom – gdy są
mniej okaleczone, szybciej wracają do
formy psychicznej.
W przypadku operacji oszczędzającej
jest mniejsze ryzyko powikłań pooperacyjnych (obrzęki, infekcje), mniej widoczna jest też blizna i krótsza rehabilitacja.
Pomimo tych zalet oraz rosnącej popularności w krajach UE operacji oszczędzających przeprowadza się w Polsce bardzo

ZDROWIE

⏋po operacji jest
Najważniejsza

rehabilitacja.
Pomocne
są tu biustonosze
pooperacyjne.

niewiele. Decyduje nie tylko fakt, że rak
piersi wykrywany jest u nas zbyt późno,
często w bardzo zaawansowanym stadium,
kiedy trzeba już ratować życie – statystycznie zaledwie co trzecia Polka kwalifikuje
się do zabiegu. Natomiast z tej grupy niespełna 40 proc. pacjentek decyduje się
na tego typu leczenie. Dlaczego?

DBAJ O SIEBIE

Najważniejsza po operacji jest rehabilitacja.
Aby to osiągnąć, należy przede wszystkim
pilnować terminów wizyt kontrolnych oraz
dbać o odpowiednią higienę piersi. Niezwykle pomocne okazują się tutaj biustonosze
pooperacyjne. Mają bardzo ważną funkcję
do spełnienia, ponieważ wpływają na szybszy powrót do zdrowia i pomagają w procesie gojenia się ran – głównie poprzez utrzymanie biustu w jednej pozycji i kontrolowany
ucisk na blizny. Biustonosz pooperacyjny
uławia szybszy powrót do codziennych czynności. Prawidłowo dobrany, nie powinien
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Operacja oszczędzająca polega na wycięciu guza z koniecznym marginesem zdrowych tkanek (zwykle do 1 cm) lub okolicznych węzłów chłonnych. Najistotniejsze
jest, aby dokładnie oznaczyć zakres zabiegu. Oprócz wykonania diagnostyki obrazowej, np. USG, dzień przed operacją
w okolicę guzka wstrzykuje się izotop promieniotwórczy. Pozwala to stwierdzić,
do którego miejsca spływa limfa z chorej
piersi – to tzw. węzeł wartowniczy. Przed
zabiegiem wprowadza się błękitny barwnik. W ten sposób precyzyjnie oznacza
się miejsca gromadzenia się komórek
nowotworowych. Niektórzy lekarze od razu
wycinają zabarwiony węzeł, inni pobierają z niego próbkę do badania histopatologicznego, bo może się okazać, że wcale
nie ma w nim komórek rakowych (czyli
złośliwych) i nie trzeba go będzie usuwać.
Tak zdarza się w 90–95 proc. guzków
o średnicy mniejszej niż 2 cm.
Nowotwór, który zajął okoliczne węzły
chłonne, niestety rokuje gorzej. Operacja
w znieczuleniu ogólnym trwa od 15 do
40 minut. To początek leczenia. Następnymi krokami są rehabilitacja, chemioterapia oraz hormonoterapia, która wymaga 4–6 miesięcy, a w końcu radioterapia,
na którą potrzeba do dwóch miesięcy.
Wczesna rehabilitacja prowadzona jest
od dnia operacji, by zapobiec powikłaniom płucnym, zakrzepowo-zatorowym,
obrzękom pooperacyjnym i przykurczom
w stawie barkowym. Chemia, hormony
i napromienianie mają za zadanie chronić pacjentkę przed nawrotem choroby.
Statystycznie zmniejsza to ryzyko aż czterokrotnie. Trzeba jednak pamiętać, że nawet
całkowita amputacja nie daje 100 proc.
gwarancji. Ponadto zabieg ten, jak każda
inna operacja, obciążony jest możliwością powikłań.

nie narażać piersi na przygniecenie lub inne
mikrourazy.
Eva Otis, założycielka i prezes szwedzkiej
marki YajLee produkującej takie biustonosze, sama przeszła kilka operacji piersi. Znalezienie bielizny, która zapewniłaby rzeczywiste wsparcie po operacji, pomogła zmniejszyć
obrzęk, nie uwierała i nie drażniła szwami,
zapobiegała otarciom, a w końcu była też
łatwa do zakładania i zdejmowania, wydawało się jej niemożliwe. Zdecydowała się więc
opracować idealny model autorski. Zadbała
o każdy szczegół: od zapięć, szerokości pasów,
po starannie dobrany, elastyczny materiał.
Ostatecznie stworzyła dwa wzory, które następnie opatentowała.
Dzisiaj marka YajLee cieszy się zaufaniem
pacjentek, a firma przeznacza część dochodu ze sprzedaży każdego biustonosza na wspieranie organizacji w walce z rakiem piersi.

Naturalne
wsparcie
w przeziębieniu i grypie
dla dzieci już od 1. roku
życia!

NOWOŚĆ

⏋pooperacyjny
Biustonosz

ułatwia szybszy
powrót do
codziennych
czynności.

powodować ucisku, aby nie blokować krążenia limfy. Jest to szczególnie istotne u kobiet
z tendencją do występowania obrzęków limfatycznych, które pojawiają się na skutek
usunięcia węzłów chłonnych podczas zabiegu. Tę specjalistyczną bieliznę nosi się przez
około dwa miesiące, także podczas snu, żeby

Biustonosze do zadań specjalnych to dobrze
wydane pieniądze, bo przydadzą się także
potem! Coraz więcej kobiet używa bowiem
staników YajLee przy uprawianiu sportu.
Doskonale stabilizują piersi podczas ćwiczeń, np. wymagających częstych podskoków. Materiał, z którego są wykonane, zapewnia znacznie lepszą wentylację skóry niż
tradycyjny biustonosz sportowy, dzięki czemu ciało pozostaje świeże i suche, a ich elastyczność i brak drażniących szwów sprawia też, że są one bardzo wygodne. Czy nie
taka właśnie powinna być bielizna kobiety
chcącej powrócić do pełni zdrowia?

STANIK POOPERACYJNY – JAK GO WYBIERAĆ?
 Kilkatygodnipooperacji
 Poproślekarza
ozasugerowanie
biustonosznosisię
rozmiaru,ponieważ
całądobę.Kierujsię
wielkośćpiersimoże
najwyższąjakością
sięzmienićpozabiegu,
materiału.Elastyczny
azbytluźnybiustonosz
imocnypomaga
tylkozaszkodzi.
zmniejszyćobrzęk,musi
byćteżoddychający.
 Biustonoszpowinien
Najlepiejzapinany
przedewszystkimściśle
zprzodu,ohaftkach
przylegaćdociała
podszytychmiękką
iutrzymywaćpiersi
wkładką.
wjednejpozycji.Fiszbiny
sątuzdecydowanie
 Doskonalesprawdzająsię
wykluczone.
bezszwowebiustonosze

zszerokimzapięciem
ztyłuiszerokimi
panelamibocznymi,
któreświetniestabilizują
biust.Jeślisądodatkowo
wysokowycięte,
zapewniająwsparcie
klatcepiersiowej,
zaśszerokieramiączka
–komfortiodpowiednie
rozłożenienacisku.
Uwaga:dwaegzemplarze
donoszenianazmianę
tominimum.
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Grypa
groźna dla serca
M A R TA M A R U SZC Z A K

KTO JEST ZAGROŻONY?

– U około 10 proc. pacjentów, którzy
przeszli grypę, występują poważne problemy – mówi dr n. med. Jolanta Biernat z Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Górnośląskiego
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S ezon2013/2014wPolscewyglądałnastępująco:
✓2mlnosóbzachorowały
✓7tys.chorychtrafiłodoszpitala
✓15pacjentówzmarłozpowodu
powikłań
Wsezonie2012/2013byłojeszcze
groźniej:
✓2,9mlnchorych
✓13tys.hospitalizacji
✓119zgonów
Zostatniejchwili:wciąguwrześnia
ipaździernika2015r.wwojewództwie
mazowieckimzobjawamigrypy
ichoróbgrypopodobnychdolekarzy
trafiło85258osób,ahospitalizacji
wymagało148znich.

BEZ WZGLĘDU NA WIEK

Kłopoty zdarzają także u ludzi młodych i zdrowych, którzy nigdy nie chorowali na serce. Właśnie ci pacjenci
często nie kładą się podczas grypy do
łóżka, próbują ją „przechodzić”, nie
zwalniając tempa życia. Przy tak ekstremalnym wysiłku powstają przeciwciała, które uszkadzają mięsień serca.
Początkowo jest to trudne do rozpoznania. Proces stopniowego osłabiania tego narządu może więc toczyć się
miesiącami lub nawet latami. Lekarze

⏋odsetek Polaków
3,8 proc. – taki

zaszczepił się
w ubiegłym roku
przeciwko grypie.
To 10 razy mniej
niż w innych
krajach
europejskich.

podejrzewają, że co dziesiąty pacjent,
który potrzebuje przeszczepu, nabawił
się niewydolności serca wskutek grypy. Czasem te dwa fakty nie są wiązane
ze sobą, bo infekcja mogła mieć miejsce wiele lat wcześniej.

ZAPALENIE MIĘŚNIA
SERCOWEGO

To najgroźniejsze i najtrudniejsze
do rozpoznania oraz leczenia powikłanie. Wirusy atakujące serce wywołują
w nim stan zapalny, który uszkadza mięsień i osłabia jego kurczliwość. W tej sytuacji przepompowywanie krwi wiąże się
z coraz większym wysiłkiem, stopniowo
powiększa się lewa komora i rozwija niewydolność. Jeśli stan zapalny obejmuje
osierdzie, gromadzi się w nim płyn, który uciska serce, co powoduje dodatkowe
zaburzenia. Czasem zapalenie przebiega łagodnie i organizm jest w stanie poradzić sobie z infekcją. Jednak bywa i tak,
że choroba postępuje błyskawicznie i prowadzi do nagłej śmierci.

– średnia cena r ynkowa

Centrum Medycznego w Katowicach.
Są to najczęściej osoby z obniżoną odpornością, dzieci, seniorzy, osoby przewlekle chore. Pojawiają się u nich kłopoty
z górnymi drogami oddechowymi, czyli zapalenie oskrzeli i ciężkie zapalenie
płuc, oraz powikłania kardiologiczne.
Te ostatnie mogą przebiegać jako:
● ostre zespoły wieńcowe przypominające zawał
● zapalenie osierdzia
● zapalenie mięśnia sercowego
● kardiomiopatia, czyli jeden z rodzajów niewydolności serca.
Powikłania kardiologiczne dotykają
osób w różnym wieku. Oczywiście narażeni na nie są ludzie z chorobą wieńcową, a w Polsce jest ich około miliona
(wielu nawet nie wie o tym, gdyż nie
zostali zdiagnozowani). Czasami grypa wpływa na ujawnienie się choroby
wieńcowej, której zaostrzenie może
doprowadzić do zawału serca. Statystyki pokazują, że co czwarty zawał jest
poprzedzony ostrą infekcją układu oddechowego, najczęściej właśnie grypą.

ALARMUJĄCE OBJAWY

Każdy z nas po przechorowaniu grypy czuje się osłabiony i potrzebuje kilku tygodni, żeby wrócić do formy.
Do lekarza powinniśmy się zgłosić,
jeśli w okresie rekonwalescencji obserwujemy u siebie:
● stałe zmęczenie utrudniające funkcjonowanie, oraz rozbicie i senność
● stany podgorączkowe lub przemijającą gorączkę z przyspieszeniem pulsu
● kołatania serca i zaburzenia rytmu,
które mogą powodować zasłabnięcia czy omdlenia
● płytki oddech i duszności
● bóle w klatce piersiowej, za mostkiem, które promieniują do lewego
barku, szyi lub pleców.
Nie można bagatelizować tych objawów, choć łatwo zrzucić je na karb dochodzenia do siebie po infekcji. Jeżeli lekarz
po osłuchaniu podejrzewa zapalenie mięśnia sercowego, chory powinien trafić
na leczenie do szpitala.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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ekceważymy grypę i tym różnimy się od mieszkańców
innych krajów Europy. Niechętnie korzystamy też ze szczepień, a kiedy zachorujemy, często leczymy się na własną rękę. Bywa,
że lekkomyślność kończy się zapaleniem
płuc, mózgu lub serca, które wymagają
pobytu w szpitalu. Schorzenia te mogą
zagrażać życiu. Najczęściej przyczyną
śmierci z powodu powikłań po grypie
są problemy kardiologiczne.

BRAK REGUŁY
✓Powikłaniakardiologicznemogą
pojawićsięzarównouosoby
starszej,któracierpinachorobę
wieńcowąlubprzebyłazawał,jak
iuzapracowanego20-,30-latka,
któryniemiałkłopotówzsercem.
✓Najczęściejnieujawniająsię
zarazpochorobie–występują
dopieropo2–3tygodniach,
anawetpóźniej,gdypacjent
zdążyłjużzapomniećotym,
żeprzeszedłinfekcję.
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TA NA POZÓR BANALNA CHOROBA
MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH
POWIKŁAŃ, NAWET TYCH NIEBEZPIECZNYCH
DLA ŻYCIA. NAJPOWAŻNIEJSZE Z NICH
DOTYCZĄ UKŁADU KRĄŻENIA.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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BÓLE BRZUCHA, WZDĘCIA, BIEGUNKI,
PRZELEWANIE SIĘ, CZĘSTE ZAPARCIA
– TO DOKUCZLIWE I DOŚĆ POWSZECHNE
PROBLEMY. SPRAWDŹMY, CO JE POWODUJE.
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P

rzyczyną zaburzeń związanych z układem pokarmowym jest niemal zawsze
nadmierne objadanie się
niezdrowym, ciężkostrawnym jedzeniem, zatrucia albo różnego rodzaju infekcje.

⏋mogłoby nie

Do wielu schorzeń

dojść, gdybyśmy
przestrzegali
zasad zdrowego
żywienia.

Coraz częściej nękają nas jednak
inne zaburzenia żołądkowe, niekiedy o bardzo nieprzyjemnym, wręcz
ostrym przebiegu. Dlaczego? Ponieważ jemy coraz więcej przetworzonej żywności zawierającej wiele konserwantów (wędliny, nabiał, sery),
syntetycznie barwionej (słodycze),
faszerowanej hormonami (mięso),
zatrutej metalami ciężkimi (ryby).
Odsetek osób cierpiących na dolegliwości ze strony żołądka, dwunastnicy, trzustki, wątroby lub jelit
rośnie! Co nas trapi najczęściej?
● Nieswoiste zapalenie jelit, którego
przyczyny nie są jeszcze do końca
poznane, a które może dotyczyć
zarówno jelita cienkiego, jak i gru-

zaburzeń układu
pokarmowego
mogą być stres
i stany lękowe.

terie z grupy gronkowców oraz
pałeczki gram-ujemne z grupy Salmonella wywołujące poważne
zatrucia pokarmowe.
✓ Objawy: po okresie wylęgania,
który może trwać nawet kilkanaście godzin od czasu zjedzenia
zakażonego posiłku, pojawiają się
silne bóle brzucha i uciążliwa biegunka. Często towarzyszą im
wymioty, gorączka, bóle głowy,
dreszcze i bolesne kurcze mięśni
łydek. W takiej sytuacji trzeba jak
najszybciej skontaktować się
z lekarzem.
✓ Leczenie: poza antybiotykami
ważna jest też lekkostrawna dieta. Na początku zaleca się picie

i stałe pory
posiłków
to mniej kłopotów
z żołądkiem.

JEDZMY ZDROWO I HIGIENICZNIE
prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz,
Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości
Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Dowieluschorzeńukładupokarmowegomogłobynie
dochodzić,gdybyśmyprzestrzegaliprostychzasadzdrowego
żywienia.Jeślibędziemyunikaćprzejedzenia,dbać
ozachowaniestałychpórposiłków,eliminowaćzłenawykiżywieniowenarzecz
tychdobrych–naprzykładspożywaćproduktyoniższejenergetyczności,owoce
traktowaćjakoposiłek,anieprzekąskę–tonietylkootyłość,aleiwieleinnych
choróbniebędziedlanaszagrożeniem.

– średnia cena r ynkowa

letnich, lekko osolonych płynów
lub gotowych preparatów z apteki zaleconych przez lekarza.
● Toksyczne zapalenie jelit jest reakcją błony śluzowej na pojawienie
się toksycznego czynnika. Mogą
nim być grzyby (np. muchomor
sromotnikowy), nowalijki lub inne
produkty zawierające dodatki chemiczne (np. pestycydy). Do tej grupy schorzeń zalicza się również
zatrucia jadem kiełbasianym.
✓ Objawy: bóle i kurcze burzucha,
ostra biegunka, wymioty, wodniste stolce, brak apetytu, bóle mięśni, bóle głowy, gorączka.
✓ Leczenie: głównie objawowe. Ważne, żeby jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, ponieważ w tym
przypadku zagrożone jest nie tylko zdrowie, lecz także i życie.
● Wrzodziejące zapalenie jelita
spowodowane jest poprzez tworzenie się owrzodzeń w błonie śluzowej jelita grubego. Wiąże się
z tym ryzyko krwawień, wtórnych
zakażeń i zaostrzeń, a nawet przebicia ściany jelita.
✓ Objawy: bolesne parcia na stolec,
gazy, częste wypróżnienia „pod
ciśnieniem” (z domieszką śluzu
lub krwi), wzdęcia, skurczowe
bóle brzucha, czasami też gorączka. Przyczyny tego przewlekłego
schorzenia nie są do końca rozpoznane. Mogą do nich należeć
zakażenia bakteriami z grupy
E.coli i Yersinia oraz wcześniej
przebyte przewlekłe zapalenia błony śluzowej jelita grubego.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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⏋niektórych
Podłożem

⏋przejedzenia
Unikanie
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bego i mieć ostry albo przewlekły
charakter. Dolegliwości pojawiają
się po niekontrolowanym obżarstwie, wypiciu nadmiernej ilości
alkoholu, zatruciu nieświeżą potrawą albo produktem źle tolerowanym przez organizm. Dotyczy
to zwłaszcza osób, których układ
pokarmowy wydziela za mało soków
trawiennych. Pojawieniu się takich
dolegliwości sprzyja stres.
✓ Objawy: bóle skurczowe brzucha
o zm ien ny m na si len iu ora z
biegunka.
✓ Leczenie: w lżejszych przypadkach pomaga ścisła dieta (słaba,
niesłodzona herbata i sucharki).
Przy nasilonych objawach konieczny jest kontakt z lekarzem.
● Bakteryjne zapalenie jelit, którego najczęstszą przyczyną są bak-

No to
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✓ Leczenie: jest zazwyczaj długie i uciążliwe. Podaje się aminosalicylany
(tabletki, czopki), glikokortykosteroidy, leki immunosupresyjne (czyli
hamujące aktywność układu odpornościowego). W poważniejszych przypadkach sięga się po metody chirurgiczne – wycięcie części jelita. Bardzo
ważna jest również dieta – powinna
być przede wszystkim uboga w błonnik i produkty mleczne.
● Choroba Leśniowskiego-Crohna dotyczy przewlekłych zmian zapalnych, zazwyczaj na granicy jelita cienkiego i grubego. Występuje głównie u osób w wieku
20–30 lat. Jej przyczyn dotychczas nie
ustalono. Niektóre hipotezy zakładają,
że jest to schorzenie autoimmunologiczne (jelita są atakowane przez własny
układ odpornościowy). Częściej zapadają na nią osoby palące papierosy.
✓ Objawy: podobne do tych, które występują przy wrzodziejącym zapaleniu
jelita. Odróżnienie obu schorzeń jest
możliwe dzięki badaniu wycinka
pobranego za pomocą biopsji.
✓ Leczenie: wymaga czasu. Poza przyjmowaniem leków konieczny jest
oszczędzający tryb życia i stosowanie diety niskotłuszczowej, bogatej
w białko i witaminy (zwłaszcza B12
i kwas foliowy) oraz magnez, wapń,
żelazo, cynk i miedź.
● Celiakia (choroba trzewna) wywołana jest nadwrażliwością jelita cienkiego na zawarty w pożywieniu gluten,
czyli białko roślinne obecne w ziarnach zbóż – pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia (nie ma go w kukurydzy i ryżu).
Nietolerancja glutenu powoduje zanik
kosmków jelitowych niezbędnych dla
wchłaniania substancji odżywczych
w błonie śluzowej jelita cienkiego. Choroba ta najczęściej objawia się w wieku niemowlęcym, jednak może wystąpić w każdym okresie życia, przy czym
dwukrotnie częściej dotyka kobiet niż
mężczyzn. Klasyczna postać celiakii
dotyczy zaledwie 30 proc. przypadków.
U młodzieży i osób dorosłych częściej
występuje postać utajona (np. tylko
z niedokrwistością, bez pojawienia się
objawów brzusznych).

⏋glutenu powoduje

✓ Objawy: ból brzucha i powiększenie
jego obwodu, wzdęcia i uczucie przepełnienia, biegunka, ciągłe zmęczenie, brak apetytu.
✓ Leczenie: polega na wykluczeniu
z jadłospisu glutenu. Przestrzeganie
tej zasady często wystarczy i stosowanie leków nie jest konieczne.
● Zespół (nadpobudliwość) jelita drażliwego rozwija się na skutek nieprawidłowych ruchów perystaltycznych zaburzających trawienie. Dotyczy jelita grubego.
✓ Objawy: są bardzo dokuczliwe i nieprzyjemne. Należą do nich uczucie ucisku, gniecenia w jamie brzusznej, a także zaparcia, biegunki występujące krótko
po spożyciu posiłku, często z kurczowymi bólami brzucha i gazami, inna
niż zwykle częstość wypróżnień, zmie-

⏋cierpi z powodu

Coraz więcej osób

nietolerancji
glutenu. Wynika
to m.in. stąd, że jemy
silnie przetworzoną
żywność.

niona konsystencja stolca. Objawy nasilają: stres, lęk, przejadanie się, zbyt duża
ilość tłuszczów w diecie, nieregularne
spożywanie posiłków, palenie papierosów, nietolerancja laktozy oraz niektóre leki (np. antybiotyki).
✓ Leczenie: głównie objawowe.

GLUTEN FREE
Corazwięcejosóbcierpizpowodu
nietolerancjiglutenu.Wynikatom.in.
stąd,żeżywnośćjestsilnieprzetworzona.
Wprzemyślespożywczymstosujesię
drobnomielonąmąkę,copowoduje
większewchłanianiebiałkaroślinnego
iwyzwalareakcjęobronnąorganizmu.
Nadieciebezglutenowejnależywykluczyć
pszenicę,żyto,jęczmień,orkisz,owies,
atakżeprodukowaneztychzbóżmąki,
kasze,makaronyorazmuesli,płatki,
pierogi,ciastaitp.Zdietypowinnozniknąć
takżepiwo,napojezawierającesłód
jęczmienny,kawazbożowa,kakao,jogurty
zziarnamizbóż,olejzkiełkówpszenicy,
panierki,sossojowy.

Produkty,któremożnaspożywaćbez
obaw,to:ryż,kukurydza,gryka,proso,
atakżekaszeprodukowaneztychzbóż,
czyligryczanaijaglana,orazmąki,np.
kukurydziana,atakżepieczywowypiekanezmąkibezglutenowej.Ponadto:świeżemięso,rybyijaja,nieprzetworzone
żółteibiałesery,jogurtynaturalnebez
dodatków,oliwazoliwek,masło,warzywaiowoce,miód,jednorodneprzyprawy,
ocetwinnyijabłkowy.
Dietabezglutenowacieszysiędużąpopularnościąwśródcelebrytów.Jejzwolenniczkamisąm.in.GwynethPaltrow
iAnnHathaway.

Nietolerancja

stopniowy zanik
kosmków jelitowych
w błonie śluzowej
jelita cienkiego.

Wiele chorób układu
pokarmowego daje podobne
objawy, stąd postawienie
diagnozy często wymaga
przeprowadzenia
dodatkowych badań.
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ABC

ZDROWIA

ZBIERZ
WSZYSTKIE
CZĘŚCI

W następnym numerze:
„Dieta przy nadczynności
i niedoczynności
tarczycy”

Odchudzanie
w każdym
wieku

IM JESTEŚMY STARSI, TYM
TRUDNIEJ UTRZYMAĆ ZGRABNĄ
SYLWETKĘ, BO METABOLIZM
ZWALNIA. ZRZUCANIE NADWAGI
WARTO WIĘC DOSTOSOWAĆ
DO WIEKU I ZAPOTRZEBOWANIA
ORGANIZMU NA KALORIE.

ABC
P O R A D N I K D I E T E T Y C Z N Y NR 2

ZDROWIA

M

etabolizm zależy nie tylko
od metryki, lecz także od płci
i genów. Najszybszy jest
u dzieci i nastolatków. Dlatego mają mniej problemów
z nadwagą niż dorośli, choć polskie 11-latki
tyją najszybciej w Europie!
Wraz z wiekiem spada wydolność fizyczna i zmienia się styl życia. Stajemy się bardziej wygodni, leniwi, ociężali. Coraz mniej
czasu poświęcamy na aktywny wypoczynek, a coraz więcej na popołudniowe drzemki i wieczory przed telewizorem. Na efekty nie trzeba długo czekać – fałdki tłuszczyku
zamieniają się w coraz większą „oponkę”.
Jeśli trudno ci się zmobilizować do walki
z tuszą ze względu na wygląd, zrób to dla
zdrowia. Pozbycie się nadwagi to mniejsze
ryzyko nadciśnienia, cukrzycy, zaburzeń
pracy serca i układu krążenia. Zacznij
zatem, byle z głową! A czasem też z tabelą
kalorii, wagą i kalkulatorem.

25–40 LAT

Jeśli w tym wieku masz prawidłową masę
ciała i zachowujesz umiarkowaną aktywność fizyczną, czyli przynajmniej 2–3 razy
w tygodniu jeździsz rowerem, biegasz lub
pływasz albo energicznie maszerujesz kilka kilometrów w drodze do lub z pracy,
twoje dzienne zapotrzebowanie wynosi od
2000 do 2500 kcal. Aby zrzucić nadwagę,
wystarczy ograniczyć kaloryczność posiłków do ok. 1500 kcal. To wcale nie tak mało.
Co zrobić? To bardzo proste (choć niełatwe).
Zerwij na zawsze z niezdrowymi nawykami. Ogranicz lub wyeliminuj z menu tłuste
mięso i wędliny. Nabiał, i to tłusty (absolutnie nie light!), jest organizmowi bardzo
potrzebny, ale spożywaj go znacznie mniej.
Unikaj słodyczy, fast foodów i produktów
wysokoprzetworzonych (gotowych zupek,
czipsów, ciast w proszku i tym podobnych).
Jasne pieczywo, biały ryż i makaron zastąp
razowymi. Do każdego posiłku dodawaj
sporą porcję warzyw, tu – nie masz ograniczeń, tylko dla urozmaicenia wybieraj różne ich rodzaje – surowe, kiszone, grillowane, blanszowane lub krótko gotowane. Jako

3 X NIE
Osoby, które odchudzają się przez
rok i dłużej, zrzucając miesięcznie
od 0,5 do 1 kg, rzadko mają problemy
z utrzymaniem wagi.
Efektowi jo-jo sprzyjają zaś:
● zbyt drastyczne odchudzanie
● niewielka aktywność fizyczna
● powrót do złych nawyków
żywieniowych.

24

łu, postaraj się, aby były to 2–3 porcje dziennie. Korzystaj nie tylko z serów, ale też
z jogurtów i kefirów. Stanowią bogate źródło lekkostrawnego białka i sprzyjają rozwojowi flory bakteryjnej jelit, która usprawnia trawienie. I koniecznie dużo się ruszaj.
Pływaj, spaceruj, kup wygodny i stabilny
rower albo chodź na energiczne spacery.
Bez tego, pomimo diety, twoje ciało będzie
obrastać tłuszczykiem.

REŻIM I CO DALEJ?

⏋Najzdrowsze
są te kuracje

odchudzające,
które ograniczają
liczbę kalorii,
ale nie przesadnie.
Bo wtedy nici
z chudnięcia!

przekąski wybieraj orzechy, nasiona i pestki (1–2 łyżki dziennie). A przede wszystkim
o tych samych porach jedz 5–6 małych posiłków dziennie. Tylko naprawdę małych!

40–55 LAT

Średnie zapotrzebowanie na kalorie wynosi w tym okresie ok. 1700 kcal. Jeśli więc
chcesz zrzucić nadwagę, trzeba się ograniczyć do 1200 kcal. Twoje tempo przemiany materii poprawi dieta bogata w białko
z nabiału, drobiu, cielęciny i ryb. Dwa razy
w tygodniu staraj się sięgać po warzywa
strączkowe, czyli fasolę, cieciorkę, soję,
ponieważ łagodzą niekorzystne skutki
zmian hormonalnych, które już się zaczęły. Bardzo wskazane są też produkty bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, a więc
oliwa z oliwek i tłuste ryby morskie, takie
jak łosoś, makrela i tuńczyk, oraz antyoksydanty (witaminy A, E). Warto wiedzieć,
że regularny ruch jest teraz wręcz koniecznością, ponieważ im masz więcej mięśni,
tym wolniej spada przemiana materii.

POWYŻEJ 55 LAT

Odchudzanie w tym wieku wymaga ograniczenia kaloryczności posiłków nawet
do 1200 kcal dziennie. Weź też pod uwagę, że po pięćdziesiątce wchłanianie wapnia zmniejsza się zdecydowanie – nawet
3–4-krotnie. A to oznacza, że gwałtownie
wzrasta ryzyko osteoporozy. Dlatego w menu
nie może zabraknąć dużych ilości nabia-

Pamiętaj, że w odchudzaniu nie ma cudów.
Jeśli chcesz, by waga spadła, musisz po prostu spalać więcej energii, niż potrzebuje
twoje ciało. Bardzo ważne jest też to, żeby
powrót do normalnej, urozmaiconej diety po zakończeniu kuracji zajmował tyle
samo czasu, co zrzucanie wagi. Jeśli odchudzanie trwało rok, to równie długo – krok
po kroku – trzeba systematycznie dążyć
do poziomu wysokości kalorii normalnego dla nas zapotrzebowania organizmu.
Tylko w ten sposób wszystkie wcześniejsze wyrzeczenia nabierają sensu. Jak powinno to wyglądać w praktyce?
W kolejnych tygodniach stopniowo zwiększamy kaloryczność diety o 50–100 kcal
dziennie. 50 kcal dostarcza na przykład
mały kawałek fileta z piersi kurczaka,
1/4 kostki twarogu, czubata łyżka płatków
owsianych, mała gruszka, 2 średnie pomidory czy łyżka oliwy z oliwek.
Jednak znaczenie ma nie tylko liczba, lecz
także jakość posiłków. A to oznacza,
że ważna jest też kolejność, w jakiej będziesz
je włączać do menu. Dietetycy zalecają, by
wyglądała ona następująco:
● najpierw pełnowartościowe białko, czyli np. chude mięso, ryby, mleko i jego
przetwory, jajka, rośliny strączkowe
● potem węglowodany złożone, a więc
np. ciemne pieczywo, grube kasze, brązowy lub dziki ryż, makaron razowy
● na końcu włączasz tłuszcze – najlepiej
oliwę z oliwek lub inne oleje roślinne.

DLA KAŻDEGO
SPRAWDZONY ZŁOTY
ŚRODEK

Według opinii specjalistów do spraw
żywienia najzdrowsze są takie kuracje
odchudzające, które ograniczają liczbę
spożywanych kalorii, ale nieprzesadnie.
Dlaczego? Bo jeśli będzie ich zbyt mało,
organizm zamiast spalać, zacznie je oszczędzać! A to znaczy, że nici z chudnięcia.
Najlepszy jest więc złoty środek, czyli
na przykład dieta 1200 kcal. Można
ją przeprowadzić w każdym wieku. Dostarcza około 600 kcal mniej, niż potrzebuje
zdrowy organizm. Dzięki temu chudniesz
0,5–1 kg tygodniowo, czyli w najzdrowszym tempie.

ABC

mają
⏋Kobiety
więcej tkanki

owy
Przykład
jadłospis

tłuszczowej
(powyżej 20 proc.)
niż mężczyźni
(ok. 15 proc.).

I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia
– taka dieta niemal gwarantuje, że nie
spotka cię efekt jo-jo. Nie musisz się też
martwić o ewentualne niedobory witamin czy składników odżywczych, jeśli
tylko zadbasz o urozmaicenie diety! Organizm musi dostać wszystkie niezbędne
składniki, tylko w ograniczonych ilościach. W ten sposób możesz się odchudzać 3–4 tygodnie lub dłużej, a potem
stopniowo podnosić kaloryczność posiłków o 200–300 kcal dziennie.
Dieta 1200 kcal dopuszcza produkty
ze wszystkich grup. Możesz więc jeść
dania zawierające węglowodany złożone, warzywa oraz artykuły bogate w białko. Ważne są pory posiłków – najlepiej
4–5 małych porcji dziennie. Warto zaplanować je w odstępach okołotrzygodzinnych, przy czym ostatni nie później niż
3–4 godziny przed snem.
Ta polecana przez ekspertów dieta ma tylko jedną uciążliwość: trzeba liczyć kalorie
i ważyć produkty. Niezbędne są więc konsekwencja i rygor. Ale na pewno warto!

JAKIE PRODUKTY
SPOŻYWCZE
SĄ WSKAZANE?

pieczywo razowe, pełnoziarniste, chrupkie, kasze gruboziarniste: gryczana
i jęczmienna, owsiane, żytnie, muesli
naturalne, bez cukru, ryż brązowy, makaron razowy i pełnoziarnisty
● chude mleko i twaróg, jogurt naturalny, maślanka, kefir oraz inne płynne
produkty mleczne zawierające do 2 proc.
tłuszczu
●

• Śniada
n
kanapki z ie:
c
giem (50 hleba razowego (2
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• Drugie
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● jaja gotowane
● drób, ryby, wędliny: chuda wołowina, indyk,

kurczak bez skóry, cielęcina, chude ryby,
np. dorsz, sandacz, szczupak i leszcz
● oleje, np. słonecznikowy, sojowy i rzepakowy, oliwa z oliwek
● świeże warzywa, najlepiej surowe, ziemniaki – gotowane, purée, pieczone bez
dodatku tłuszczu
● wszystkie owoce, ale w niewielkich
ilościach
● 6–8 szklanek płynów dziennie: woda
mineralna, zielona herbata, napary ziołowe, soki warzywne
● potrawy gotowane w wodzie i na parze
● dania duszone bez dodatku tłuszczu
● pieczone w folii, na ruszcie, na grillu
● zupy bez dodatku śmietany i mąki

● sery pleśniowe, topione, mozzarella i feta
● jaja smażone
● mięso z widocznym tłuszczem, np. z kaczki

i gęsi

● kiełbasy,

parówki, pasztety, mielonki,
salami, wyroby garmażeryjne
● warzywa konserwowe
● odsmażane ziemniaki oraz frytki
● ciasta, ciastka, wafelki, czekolada mleczna, chrupki, czipsy, paluszki, lody, desery, słodycze
● zupy zaprawiane mąką lub śmietaną

P O R A D N I K D I E T E T Y C Z N Y NR 2

ZDROWIA

A JAKICH LEPIEJ
UNIKAĆ?
●

białe pieczywo, rogaliki francuskie, pieczywo pszenne, tostowe, słodkie płatki
śniadaniowe, płatki kukurydziane

ŚWIATOWE I KRAJOWE STATYSTYKI
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
informuje, że nadwaga i otyłość
dotyczą blisko 1,6 mld ludzi. Polska
nie jest wyjątkiem. Z sondażu CBOS
wynika, że zbyt grubi są przede
wszystkim mężczyźni (62 proc.),
a jeśli chodzi o kobiety – problem
dotyka 42 proc. W obu grupach
inaczej rozkładają się akcenty

wiekowe. Panie zaczynają tyć
wcześniej, bo od około 20. roku
życia, zaś panowie pięć lat później.
Przyczyny są te same: jemy za dużo
i niczego sobie nie odmawiamy.
Dodatkowym wspólnym czynnikiem
sprzyjającym nadwadze i otyłości jest
stres – odreagowujemy go poprzez
jedzenie obfitych posiłków.
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● masło,

smalec, słonina, margaryny
twarde
● alkohole, kakao, napoje gazowane, napoje słodzone, soki owocowe
● majonez, musztarda, przyprawy ostre
(pieprz, papryka itp.)
● potrawy smażone
● dania mączne (np. kluski, pierogi, naleśniki, placki)

owe
Przykład
przepisy

CODZIENNIE MOŻESZ
SOBIE POZWOLIĆ NA:

● 2 plasterki sera żółtego odtłuszczonego
● 150 g jogurtu owocowego
● 120 g tłustych ryb (łosoś, makrela, śledź)
● mały banan
● 4 sztuki owoców suszonych (morele

i śliwki)

● mały banan

OBIAD:
Makaron z cukinią i kiełkami

ŚNIADANIE:
Kanapka z jajkiem i papryką
• jajkonamiękko
• średniejgrubościkromkapieczywa
pełnoziarnistego
• łyżkaserkatwarogowego
• papryka
• szczypiorek
LUB: Owsianka z otrębami pszennymi
i musem malinowym

• 120gfiletuzpiersikurczaka(opcjonalnie)
• małacukinia
• 50gmakaronupełnoziarnistego
• 1/2puszkipomidorów
• łyżkakiełków(np.słonecznika)
• 2łyżkiotrąbpszennych
• łyżeczkaoliwyzoliwek
• zioła

KOLACJA:
Twaróg z warzywami

• 3łyżkipłatkówowsianych,łyżkaotrębów
pszennych
• szklankamleka1,5proc.
• garśćmalin
• szklankaświeżowyciskanegosoku
owocowegodopicia
Gotujemymlekozotrębami.Malinygnieciemy
ipodgrzewamyzłyżeczkąmiodu,ażbędą
miękkie.Owsiankępodajemyzciepłymmusem.

30

● mała kiść winogron (ok. 150 g)
● łyżka pestek
● łyżka dżemu
● szklanka soku owocowego niesłodzonego
● łyżka miodu
● 2 sztuki wafli ryżowych
● mała miseczka budyniu lub kisielu
● trzy kostki czekolady gorzkiej
● jeden baton muesli.

• 60dagbiałegosera
• 2/3opakowaniamałegojogurtunaturalnego
bezcukru
• pęczekrzodkiewki
• natkapietruszki
• szczypior
• ulubioneprzyprawyziołowe(wymieszać)
• 2kromkichrupkiegopieczywa

• czosnek
• natkapietruszki
Makarongotujemywedługprzepisupodanego
naopakowaniu.Pierśzkurczakakroimywkostkę
ismażymynagrillowanejpatelni,dodajemy
pokrojonąwkosteczkęobranącukinięidusimy
domiękkości.Nakoniecdodajemyresztę
składnikówidoprawiamy.

⏋atmosfery, bez

M A R T Y N A ROZ E S Ł A N I E C

TEMAT EMIGRACJI JEST TERAZ BARDZO
POPULARNY. WIĄŻE SIĘ TAKŻE Z SYTUACJĄ
UCHODŹCÓW BĄDŹ, JAK MÓWI PROF. BRALCZYK,
PRZYCHODŹCÓW. ZASTANAWIAŁAM SIĘ,
JAK BY TO BYŁO WYJECHAĆ Z KRAJU, ZOSTAWIĆ
WSZYSTKO – NIE TYLKO DOM I RODZINĘ,
– ALE TEŻ JĘZYK I TRADYCJĘ…
nieszczęśliwą. Rozmowy z rodzicami nie
pomagały. Codziennie przeklinałam rozwiniętą technologię. Ze łzami w oczach
patrzyłam na moje śniadanie składające się z chleba tostowego i serka „light”,
który był tłustszy od naszego tłustego.

Święta bez rodzinnej

pierników i kolęd to jak
wesele bez tańców,
wódki i ogórka.

Porównywałam je z domową polską kuchnią, świeżym chlebem, naturalnymi
pomidorami i prawdziwym twarogiem.
Mama, która ostatnio poznała tajniki
smartfonów, zalewała mnie zdjęciami
swojskiego jedzenia i widoków. Odpowiadałam równie pięknymi obrazami:
słonecznej plaży, palm i zachodu słońca. I co z tego, że było tak pięknie, skoro te krajobrazy nie były „moje”.
I choć moja „emigracja” była krótka, dopiero wtedy doceniłam piękno „Inwokacji”
Mickiewicza. Zrozumiałam, czym były dla
niego „bursztynowy świerzop” i „gryka jak
śnieg biała”. Zrozumiałam, jak bardzo
jestem związana z polską tradycją. Przez
trzy tygodnie w moim sercu był Mickiewicz, a w uszach brzmiało disco polo. Tylko to trzymało mnie w pionie.
Coraz więcej osób wyjeżdża z Polski. Część
w poszukiwaniu pracy i lepszego życia,
część po prostu chce doświadczyć bycia
w wielkim świecie. Mówi się, że granice
między państwami zacierają się, że wszyscy pochodzimy od tego samego przodka.
A jednak różnice w obrębie samej Europy
są ogromne. Nie wspominając już o Azji
czy innych częściach świata.
I chociaż mamy telefony, Skype'a i inne
technologie, które pozwalają na utrzymywanie kontaktu z oddaloną ojczyzną, to czy
kiedykolwiek w obcym kraju będziemy
mogli poczuć się jak w domu? Święta bez
rodzinnej atmosfery, bez zapachu pierników i grzybów, bez śpiewania polskich
kolęd to nie święta. To jak wesele bez tańców, wódki i ogórka.
Często narzekamy, że u nas jest tylko brud
i smród. Ale jak by nie patrzeć, to zawsze
jest nasz kochany smrodek.
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statnio opuściłam nasz kraj
pagórków leśnych i łąk zielonych na zaledwie trzy tygodnie. I zrozumiałam, że emigracja zdecydowanie nie jest
dla mnie. Wyjechałam do USA – krainy
mlekiem i miodem płynącej. Ludzie pogodni, wiecznie uśmiechnięci. Każdy każdemu dobrze życzy. Już z tego powodu wiedziałam, że to nie jest moje miejsce
na Ziemi. Żadnego narzekania. A w uszach
miliard razy dziennie słyszałam tylko
sztuczne „Hi! How are you?”. Nazbyt życzliwe nastawienie i ciekawość pań ekspedientek nie dodawały mi energii, wręcz
przeciwnie wywoływały nieodwracalne
zmiany na twarzy. Po tygodniu miałam
ochotę spakować się i uciec z powrotem
do naszej kochanej Polski.
Czasami miałam nieodparte wrażenie,
że będę musiała zostać w tym kraju na
zawsze. Widziałam siebie za 10 lat – roztytą amerykańskimi fast foodami, pokazującą co chwila białe zęby i… bardzo

FELIETON

Kraina mlekiem
i miodem płynąca
O
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G

oździki, bo o nich mowa,
są suszonymi pąkami kwiatów
czapetki pachnącej, zwanej też
goździkowcem korzennym
(Syzygium aromaticum). Roślina ta pochodzi z Indonezji, skąd trafiła
do Indii, Chin, Tanzanii, Sri Lanki, Brazylii, Zanzibaru i na Madagaskar. Trudno
powiedzieć, dlaczego kojarzona jest z zimą
i bożonarodzeniowymi wypiekami. Z jej
zalet warto korzystać przez cały rok!

CENNE WNĘTRZE

Goździki i olejek goździkowy zawierają eugenol – związek, który przeciwdziała rozwojowi bakterii, grzybów i drożdżaków, a jednocześnie ma właściwości znieczulające.
Ta bezbarwna, oleista i wonna ciecz jest często wykorzystywana w gabinetach stomato-
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Składniki:
• szynka(2–3kg)• 3marchewki• por
• cebula• łyżeczkapieprzu• łyżeczka
rozgniecionychnasionkolendry• 2laski
cynamonu• 2liścielaurowe• kilka
goździków• sól
Glazura:
• 100gcukru
• 50mlczerwonegowina
• 25mlsherry
• 125gmiodu
Przygotowanie:
Szynkęumieścićwgarnku,zalaćzimnąwodą,
dodaćposiekanemarchew,cebulę,poraoraz

przyprawy.Doprowadzićdowrzenia,zmniejszyćgazipowoligotowaćprzez3godziny.
Cojakiśczasusuwaćzpowierzchniwodyszumowiny.Wmiscewymieszaćwszystkieskładnikiglazury.Potrzechgodzinachwyjąćmięso
iprzełożyćdobrytfanny.Delikatnieponacinać
szynkęinatrzećpołowąprzygotowanejglazury.Wnacięciagęstopowtykaćgoździki.Piec
wpiekarnikurozgrzanymdo170stopniprzez
ok.15minut.Następniewyjąćmięso,natrzeć
pozostałąglazurąiznówwstawićdopiekarnikanaok.25minut,ażnabierzezłotegokoloru.
Uwaga! Wczasiepieczeniaczęstopolewać
mięsososem,któryzgromadzisięwbrytfance.

Substancje czynne w goździkach
(np. flawonoidy, benzen) poprawiają trawienie i perystaltykę jelit. W efekcie pomagają przy niestrawności i problemach
z zaparciami. Przyprawa ta ma również
sporo składników mineralnych, takich
jak potas, mangan, żelazo, selen i magnez.
Ten pierwszy kontroluje ciśnienie krwi,
reguluje gospodarkę wodną organizmu,
usprawnia pracę nerek. Z kolei mangan
odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i poprawia
sprawność seksualną.

LECZNICZA MOC

W medycynie naturalnej goździki
są cenionym składnikiem, który pomaga w różnych dolegliwościach.
● Przeciwkaszlowo – herbata z dodatkiem goździków i miodu łagodzi ból
gardła i działa wykrztuśnie.
● Na trawienie – olejek zapobiega
wzdęciom, gdyż zmniejsza ciśnienie
gazów w żołądku i pomaga w usunięciu toksyn z organizmu. Przeciwdziała też nudnościom i biegunce.
● Świeży oddech – żucie goździków
lub płukanie jamy ustnej naparem
to rozwiązanie dla osób, które mają
kłopot z nieświeżym oddechem.
● Aromaterapia – odrobina olejku
dodana do kominka zapachowego
wystarczy, aby korzenna woń przyjemnie odprężyła, ukoiła zmysły
i pomogła w zaśnięciu.
● Sposób na infekcje – wyciąg z goździków wzmacnia ogólną odporność
organizmu na wirusy dzięki silnemu działaniu przeciwzapalnemu
i przeciwgrzybicznemu.
● Straszak na komary – olejek goździkowy to naturalny środek odstraszający te dokuczliwe owady. Jest
szczególnie wskazany dla osób wraż-

KUCHENNE PODBOJE

Charakterystyczny aromat przyprawy
jest wykorzystywany w daniach z różnych stron świata. Największą popularnością cieszy się w Azji, gdzie jest składnikiem marynat do ryb i mięs. W kuchni
chińskiej wraz z anyżem, cynamonem,
pieprzem i kozieradką wchodzi w skład
popularnej mieszanki przypraw „pięć
smaków”. Goździków nie może także
zabraknąć w tradycyjnych indyjskich
potrawach curry oraz w mięsno-ryżowych daniach serwowanych w krajach
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
W Ameryce w całości wbija się je w pieczoną szynkę, natomiast w formie sproszkowanej dodaje do dyniowych wypieków. Z kolei w Europie korzenna
przyprawa jest popularnym dodatkiem
do ciast (szczególnie pierników) oraz rozgrzewających napojów zimowych, ale
nie tylko… W Anglii wchodzi w skład
sosu Worcester, dodawanego do potraw
z wołowiny, słynnej sałatki Cezar oraz
koktajlu Krwawa Mary. Goździki sprawdzają się też jako dodatek do rosołu, pasztetów, dziczyzny, grzanego wina
oraz kompotów.
Sekret niepowtarzalnego smaku tych
dań tkwi w umiejętnym stosowaniu
przyprawy. Najlepiej dodawać ją w ostatnim etapie przygotowania, aby zapobiec nadmiernemu odparowaniu olejku eterycznego.

HERBATA
NA INFEKCJĘ DRÓG
ODDECHOWYCH
• 2całegoździki• laskacynamonu
• 2rozgniecionenasionakardamonu
• czarnaherbata• łyżeczkamiodu
• opcjonalniecytryna
Zaparzyćherbatęzprzyprawami.Odstawićna2minuty.Polekkimostudzeniumożnadodaćłyżeczkęmiodu
icytrynę.

– średnia cena r ynkowa

MAJĄ PRZYJEMNIE
CIEPŁY, KORZENNY
AROMAT I NIECO
PIKANTNY SMAK,
POD KTÓRYMI KRYJE
SIĘ CAŁA GAMA
LECZNICZYCH
WŁAŚCIWOŚCI.

 Indonezjimieszankagoździków
W
itytoniujestwykorzystywana
doprodukcjipapierosówznanych
jakoKretek.Stężenienikotyny,
tlenkuwęglaismoły,któredocierają
dopłucpalacza,jestjednakwyższe
niżprzyzwykłychpapierosach.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

J OA N N A G R Ą DZ K A

NIE ZAWSZE
ZDROWE!

liwych na sztuczne składniki znajdujące się w chemicznych repelentach. Udowodniły to badania Mahidol
University w Tajlandii.
● Uśmierzanie bólu – żucie goździków w całości lub smarowanie bolącego miejsca olejkiem łagodzi ból
i stan zapalny dziąseł.
● Pachnąca szafa – kilka goździków
rozsypanych w garderobie nadaje
ubraniom subtelny, świeży zapach.
Z kolei w ciemnych, słabo wentylowanych miejscach (np. w piwnicy)
zneutralizuje nieprzyjemną woń
stęchlizny.
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Słodki
skarb tropików

logicznych. W połączeniu z tlenkiem cynku tworzy tzw. opatrunek, który leczy
stan zapalny zęba i, gdy próchnica nie jest
zaawansowana, pozwala uniknąć leczenia kanałowego. Z kolei w protetyce służy do tworzenia masy wyciskowej.
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POLECAMY
Z NASZEJ APTEKI

ART YKUŁ SPONSOROWANY

W UBIEGŁYM ROKU
NA OSPĘ WIETRZNĄ
ZACHOROWAŁO
NAJWIĘCEJ OSÓB
OD 20 LAT. EKSPERCI
OSTRZEGAJĄ,
ŻE LICZBA TA BĘDZIE
ROSŁA, DOPÓKI CAŁA
POPULACJA SIĘ
NIE UODPORNI.

O

spa wietrzna jest traktowana
pobłażliwie. Tymczasem
według danych Państwowego
Zakładu Higieny liczba zachorowań w 2014 roku przekroczyła 220 tysięcy (po raz pierwszy od 20 lat).
I najprawdopodobniej będzie rosnąć z uwagi na brak powszechnych szczepień. A każde zachorowanie może wiązać się z niebezpiecznymi powikłaniami. Dlatego warto
wiedzieć jak najwięcej o tej chorobie i jej
skutecznym leczeniu.

SPÓŹNIONE OBJAWY
SZYBKIEGO WIRUSA

Aż 80 proc. dzieci przechodzi ospę wietrzną
przed ukończeniem dziewiątego roku życia.

Skuteczne
metody

leczenia ospy
M G R FA R M AC J I M A R Z E N A KO R B E CK A- PAC Z KOWS K A

Chore dziecko zaraża jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów, a przestaje wtedy, gdy odpadnie ostatni strupek.
Tymczasem początkowe symptomy przypominają przeziębienie. Odporność spada, może wystąpić gorączka i – dopiero
w drugiej kolejności – charakterystyczna
wysypka. Wykwity zamieniają się w krostki wypełnione płynem, z czasem mętniejącym. Następnie na krostkach pojawiają
się strupki. Wysypce towarzyszy zwykle
nieprzyjemne swędzenie i szczypanie.
Ospowe wykwity mogą pojawić się także w miejscach intymnych i w jamie ustnej. Po wygojeniu się skóry chory nadal
ma obniżoną odporność i powinien pozostać w domu nawet 2–3 tygodnie.

Ospa nie zawsze
przebiega
łagodnie.
Ma swoje drugie
oblicze – może
nawet zagrażać
życiu.

OPTYMALNE
LECZENIE OBJAWÓW

Jeśli dziecko zachoruje, należy stosować skuteczne metody leczenia i pielęgnacji. Długie i gorące kąpiele zastępujemy krótkimi,
letnimi prysznicami, które złagodzą świąd
i oczyszczą skórę z wirusów i bakterii. Standardowe środki myjące powinniśmy zastąpić dostępnymi w aptekach kosmetykami
antybakteryjnymi, które nie drażnią skóry
(są bezalkoholowe) i zawierają substancję
antybakteryjną na bazie octenidyny, np.
Octenisan – emulsja myjąca.
Aby uniknąć blizn, pilnujmy, by dziecko
nie rozdrapywało strupków, zwłaszcza podczas snu. Dlatego zaleca się zakładanie na noc
rękawiczek. Na krostki stosujmy dostępny
w aptekach antybakteryjny preparat przyspieszający gojenie (Octenilin żel). Jeśli jednak strupek zostanie rozdrapany, powinniśmy odkazić ranę bezalkoholowym środkiem
antyseptycznym na bazie octenidyny,
np. Octenisept – lek na rany.
Odstawmy cynkowe, pudrowe papki, które sprzyjają namnażaniu się bakterii i zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań skórnych.
Jeśli swędzenie jest silne, lekarz może przepisać środki przeciwhistaminowe.

GRUDZIEŃ 2015 / STYCZEŃ 2016

NIEBEZPIECZNE POWIKŁANIA
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Choroba atakuje głównie skórę i błony śluzowe, więc najczęstszym jej powikłaniem
jest zakażenie skóry i powstanie blizn. Może
też dojść do zapalenia płuc, zapalenia stawów oraz wątroby, a nawet do zgonu. W 2014
roku głośny był przypadek dwulatka, który zmarł z powodu powikłań po ospie.
Zagrożenie powikłaniami dotyczy zwłaszcza noworodków, osób starszych i kobiet
w ciąży (wirus jest groźny dla płodu),
które nie chorowały na ospę.
Warto też pamiętać, że wirus
ten może pozostawać w uśpieniu w zwojach nerwów czuciowych i przebudzić się w postaci
półpaśca wiele lat później, np. gdy
wyraźnie spada odporność.

R E K L A M A

URODA

Czego potrzebują
nasze dłonie?
I N GA K A Z A N A

śne). Do niektórych kosmetyków dodaje się też wyciąg z aloesu – naprężający,
lub z cytryny – wybielający.
Preparaty, które mają nie tylko nawilżać, lecz także odżywiać, zawierają
wyciągi i olejki roślinne o działaniu
lekko natłuszczającym. Kremy regenerujące nie wchłaniają się w pełni,
na powierzchni skóry zostaje warstwa
tworząca dodatkowe zabezpieczenie.
Oprócz częstego stosowania kremu
(najlepiej nosić go w torebce raz
na tydzień aplikuj sobie na noc kurację regenerującą: posmaruj ręce odżywką lub grubą warstwą tłustego kremu
i załóż bawełniane rękawiczki.

⏋w tygodniu stosuj
Przynajmniej raz

na noc maseczkę
regenerującą
skórę dłoni.

Więcej niż gadżet
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NA MIARĘ POTRZEB

20 lat
✔ Skóra jest zdrowa, jędrna, wystarczy
więc stosowanie kremów ochronnych
i noszenie rękawic w chłodne dni.
✔ Zabezpieczaj naskórek przed czynnikami zewnętrznymi (zimnem, wiatrem,
chemią gospodarczą). Wychodząc
na dwór w chłodne lub wietrzne dni,
sięgaj po preparat ochronny i zakładaj

rękawiczki. Do prac domowych używaj
zaś rękawic gumowych, a raz w tygodniu stosuj maseczkę regenerującą.
✔ Szukaj w kremach do rąk filtrów UV.
W ten sposób unikniesz przebarwień.
✔ Codziennie nawilżaj dłonie i paznokcie, by opóźnić proces ich starzenia.
30 lat
✔ Skóra wygląda młodo, ale wymaga wsparcia w formie regeneracji. Pojawiają się
pierwsze zmarszczki – płytkie, powierzchniowe.
✔ Intensywniej nawilżaj ręce, bo opóźnia
to wiotczenie skóry. Dzięki systematycznemu kremowaniu skóra pozostanie delikatna, miękka i elastyczna.
✔ Sięgaj po regenerujące maski, a od czasu do czasu także po serum. Te pierwsze aplikuj przed snem, nakładając gru-

⏋jest delikatniejszy
Naskórek dłoni

i cieńszy niż skóra
twarzy. Dlatego tak
szybko się starzeje.

bą warstwę, a potem bawełniane
rękawiczki. W ten sposób substancje
aktywne mogą działać całą noc.
40 lat +
✔ Naskórek coraz intensywniej się marszczy, pojawiają się plamy starcze.
✔ Nawilżaj dłonie, ponieważ nawodniona skóra jest jędrniejsza i robi wrażenie
młodszej, niż jest w rzeczywistości.
✔ Stosuj peelingi przynajmniej raz w tygodniu, by wspomóc regenerację.
✔ W kremach szukaj witaminy A, najlepiej w duecie z witaminą E. To przeciwutleniacze, które naprawiają uszkodzenia wywołane przez wolne rodniki.
✔ Nakładaj bazę na paznokcie, żeby wypełnić pojawiające się na niej rysy, rowki,
zgrubienia.

WIELKA REGENERACJA

Kremy do rąk zawierają głównie glicerynę
lub mocznik – substancje nawilżające. Oprócz
tego: alantoinę, która przyspiesza odnowę,
elastynę – odpowiedzialną za napięcie, czy
kolagen utrzymujący odpowiednie nawodnienie. Częstym składnikiem są też witaminy: A (nawilża) i E (zapobiega starzeniu się
skóry) oraz K (wzmacnia naczynia krwiono-

Gdy płytka traci kolor

Jeśli malujesz często paznokcie, możesz
zauważyć, że stopniowo tracą połysk
i różową barwę, żółkną i matowieją.
Najczęstszą tego przyczyną jest używanie lakierów o intensywnych kolorach, bez uprzedniego zastosowania
bazy. To ten preparat chroni płytkę
przed wnikaniem silnie działających
pigmentów zawartych w emaliach.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

R

ęce są najbardziej
eksploatowaną
częścią naszego
ciała. Wydawałoby się więc, że ich
naskórek powinien być raczej gruby
i wytrzymały. Nic bardziej mylnego: jest
cieńszy i delikatniejszy niż skóra twarzy.
Ma cieniutką podściółkę mięśniowo-tłuszczową i znikomą liczbę gruczołów łojowych
wytwarzających ochronne sebum. Niepielęgnowany szybko ulega podrażnieniom,
przebarwieniom, suchości i zaczerwienieniu. Dlatego o dłonie trzeba dbać tak samo
jak o twarz: złuszczać peelingami, stosować
maski regenerujące oraz koncentraty nawilżające i natłuszczające. I pamiętać, że z wiekiem ich skóra ma większe wymagania.

Polerka to sześcian, który na kilku
powierzchniach ma ścierające drobinki różnej grubości. Przy pomocy jednej usuniesz wierzchnią warstwę, drugą – wyrównasz, a kolejną nadasz połysk
(poleruj delikatnie, żeby płytka nie stała się zbyt cienka). Dzięki temu zabiegowi dłonie będą wyglądać zdrowo
i estetycznie.
Bez pilniczka ani rusz

Twardy gruboziarnisty służy do skracania paznokci – wykonuj nim ruchy
od zewnątrz do środka palca. Drobnoziarnistym nadawaj im kształt.
Nie machaj pilniczkiem raz w jedną, raz w drugą stronę ani nie przesuwaj go nad płytką, bo ją uszkodzisz lub
doprowadzisz do rozwarstwienia.
Jasne, czyli ładne
Jeśli nie możesz uporać się z zażółceniem paznokci, poddaj je działaniu wybielaczy. Kosmetyki te zawierają substancje utleniające, takie
jak nadtlenek wodoru, ale również
nawilżające i odżywcze (aloes, witamina B5). Gdy nie masz tego preparatu pod ręką, sięgnij po wodę
z sokiem z cytryny i mocz w niej
dłonie przez 5 minut. Łatwo, szybko i skutecznie!
Ekspert: Małgorzata Maciejczyk,
kosmetolog, Chic Spa
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SĄ NARAŻONE
NA DZIAŁANIE SŁOŃCA,
WIATRU, MROZU, WODY
I DETERGENTÓW.
JEŚLI MAJĄ ATRAKCYJNIE
WYGLĄDAĆ, TRZEBA
O NIE DBAĆ – CODZIENNIE.

Niezależnie od tego czy są krótkie, czy
długie, pomalowane czy nie, powinny być
zdrowe. Unikaj więc długiego ich moczenia w wodzie, chroń przed działaniem
środków chemicznych, zrezygnuj z metalowych pilniczków (szarpią płytkę) i jedz
produkty bogate w żelazo, krzem, cynk,
magnez, witaminy z grupy B (np. zielone
warzywa, produkty pełnoziarniste).
Jeśli wycinasz skórki, rób to ostrożnie, żeby nie zniszczyć najważniejszej
części paznokcia – macierzy. Jej uszkodzenia są nieodwracalne, a to oznacza
zniekształconą na stałe płytkę.
Wycinać czy pozostawiać? Dla wielu z nas cążki są nieodzownym narzędziem przy manikiururze, ale coraz
więcej osób stosuje metodę biologiczną polegającą na odsuwaniu skórek.
Robimy to patyczkiem z miękkiego drewna lub metalowym kopytkiem.
Delikatnie, nie naciskając zbyt mocno na płytkę. Zabieg ten jest łatwiejszy do wykonania, jeżeli użyjesz preparatu zmiękczającego.

– średnia cena r ynkowa

A CO Z PAZNOKCIAMI
I SKÓRKAMI?
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Najczęściej niechęć do zasypiania lub
wybudzanie się spowodowane są przez
mokrą pieluszkę, głód lub ząbkowanie.
Sprawdzanie pieluszki to niemal rodzi-

Uśnijże mi,
uśnij

HANNA MĄDRA
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DO TEJ PORY MALEŃSTWO PRZESYPIAŁO
SPOKOJNIE NIEMAL CAŁĄ NOC, AŻ TU NAGLE
PŁACZE – WYDAWAŁOBY SIĘ BEZ POWODU.
RODZICE ZACHODZĄ W GŁOWĘ, CO SIĘ MOGŁO
STAĆ? SPRÓBUJMY ROZWIĄZAĆ TĘ ZAGADKĘ.
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I jeszcze jedno – zapach dymu
z papierosów. Niektórzy rodzice mają
karygodny zwyczaj palenia w pomieszczeniu, w którym śpi maleństwo.
Tutaj nie ma innego rozwiązania niż
pożegnanie się z tym nawykiem
– najlepiej na stałe.

PORCJA CZUŁOŚCI

Dzieci potrzebują kontaktu fizycznego z matką. Nie tylko karmienie,
przewijanie i kąpiel są ważne w opiece nad nim. Malucha trzeba też przytulać, całować, głaskać i dotykać
– najlepiej pozwalając mu regularnie na kontakt gołego ciała z nieosłoniętą skórą rodzica. Może się bowiem
zdarzyć, że smyk będzie płaczliwy,
jeśli nie zaspokoimy tego właśnie
„głodu”, bo np. mieliśmy mniej czasu na zabawę z nim. Takie dziecko
trzeba po prostu przytulić, pobujać,

⏋z zaśnięciem

Powodem kłopotu

może być też
temperatura
otoczenia
– zbyt niska
lub za wysoka.

pokołysać, może zaśpiewać mu kołysankę – a smacznie zaśnie. Ale może
być też i tak, że wrażeń w ciągu dnia
było wręcz za dużo – tak bywa, jeśli
dzień odbiega od rutyny, wokół malucha kręci się dużo ludzi, zdarzenie
goni zdarzenie. Wtedy nadmiernie
pobudzonemu układowi nerwowemu trudno jest się wyciszyć, bo dopiero się tego uczy. Dziecko może być
płaczliwe, nerwowe i rozdrażnione,
a to nie sprzyja zasypianiu. Wtedy
pomoże powolna, ciepła kąpiel, połączona z delikatnym masażem i kołysankowe nucenie. Weźmy też pod
uwagę przyzwyczajenia maluszka:

glicerynowy
oraz ułatwiające
trawienie ziołowe
herbatki. Są one
wskazane także
przy kolce.

jeśli do tej pory zasypiał w absolutnej ciszy, mogą mu przeszkadzać
nawet minimalne dźwięki. Może jednak być i odwrotnie: dziecko przyzwyczajone do odgłosów w tle normalnie funkcjonującego domu,
w całkowitej ciszy będzie się czuło
nieswojo, ponieważ zabrakło znajomych szmerów dających mu poczucie bezpieczeństwa. Wówczas spokojniej zaśnie w towarzystwie niezbyt
głośno grającego radia lub przy urządzeniu emitującym tzw. biały lub
szary szum (np. wentylator).

A MOŻE CIERPI CIAŁO?

Kiedy dziecko nie może zasnąć i płacze, trzeba sprawdzić, czy nie ma
np. zatkanego noska. Noworodek nie
umie jeszcze oddychać ustami, więc
zatkany nos to dla niego naprawdę
spory problem. Nieważne, czy jego
niedrożność spowodowana jest przeziębieniem, czy reakcją błony śluzowej na kurz lub inne alergeny – nosek
trzeba przed snem udrożnić. Można
to zrobić za pomocą aspiratora
(do kupienia w aptece i w sklepach
z artykułami dla dzieci).
Maluchy nie mogą też spać, gdy
boli je brzuszek – a tak się dzieje, kiedy mają zaparcia lub kolkę. Obie dolegliwości pojawiają się często u niemowląt. Na zaparcia pomoże czopek
glicerynowy i ułatwiające trawienie
ziołowe herbatki. Takie napoje, wraz
z ciepłym okładem na brzuszek, przyniosą też ulgę w razie kolki.

KIEDY POTRZEBNE JEST WSPARCIE?
DR MAGDALENA RYBNER, SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
Z PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ W JADOWIE I URLACH

Nie porównujmy czasu snu
naszego niemowlęcia i innych
dzieci w podobnym wieku, bo jest
to kwestia bardzo indywidualna.
Jeśli maluch dobrze się rozwija
i przybiera na wadze, to znaczy,
że wszystko jest w porządku.

Jeślidzieckopłaczerozpaczliwie
iniemożnagouspokoić,lepiejpoprosić
opomoclekarza,bomożetobyćsygnał
problemówzdrowotnych.Powodem
dojegowezwaniajestzawszewysoka
temperatura(powyżej39stopni),któranie
dajesięobniżyć,orazdrgawki.Podobnie
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⏋pomoże czopek
Na zaparcia

– średnia cena r ynkowa

CIEPŁO, CZYSTO, WYGODNIE

cielski odruch i jedna z pierwszych rzeczy, jakie przychodzą nam na myśl, gdy
dziecko nie chce zasnąć.
Kolejna to jedzenie. Nam, dorosłym
może się wydawać dziwne, że niemowlę
jest głodne, skoro całkiem niedawno
jadło – ale pokarm z piersi mamy jest trawiony w ciągu dwóch godzin (mleko
z butelki prawie dwa razy dłużej) i po
tym czasie maluch znów może się domagać jedzenia – także w środku nocy. Wtedy najlepiej nakarmić go, nie zapalając
światła – to ułatwi powrót do snu.
Zdarza się też, że powodem kłopotu
z zaśnięciem jest niewłaściwa temperatura otoczenia – zbyt niska lub zbyt
wysoka. Aby skontrolować, czy jest
odpowiednia do potrzeb dziecka, wystarczy dotknąć karku. Wyraźnie spocony
świadczy o tym, że niemowlęciu jest
zbyt gorąco. A jeśli jest chłodny, to znak,
że trzeba je lepiej przykryć. Jednak nie
sugerujmy się przy tym temperaturą
rączek lub nóżek: mogą być chłodne
nawet wówczas, gdy maleństwo poci
się z przegrzania.
Warto także sprawdzić łóżeczko i ubranie pod kątem wygody: w spokojnym
śnie skutecznie przeszkodzić może sztywna metka czy twardy szew ubranka albo
pofałdowane prześcieradło.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

o ilość snu. Kiedy jednak maluch nagle
drastycznie zmienia zwyczaje, trzeba
poszukać wyjaśnienia.

silnewymioty,przelewaniesięprzezręce,
iniepokojącabladość.Pamiętajmyteż,
żedziecimogąbyćpłaczliwezpowodu
choroby,któradopierosięzaczynaijeszcze
niedajeobjawów.Skontrolujmyteżokolice
pupyniemowlęcia:czasembywaodparzona,
atobardzodokuczainiedajezasnąć.
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DZIECKO

N

iemowlęta przesypiają zwykle większość pierwszych miesięcy życia: największym śpiochom zabiera to nawet 16
do 20 godzin, a tym bardziej
aktywnym 14 do 12 godzin na dobę. I jeśli
tak było od początku, nie ma powodu
do niepokoju – dzieci różnią się pod
względem potrzeb, także jeśli chodzi

39

POLECAMY
Z NASZEJ APTEKI

R E K L A M A

R E K L A M A

PSYCHOLOGIA

Apetyt
mózgu
R E N ATA K R Z YSZ KOWS K A
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Dlaczego więc lubimy gorzką czekoladę, kawę czy piwo z goryczką?
Nasze menu obfituje w zaskakujące
smaki, choć nadal jednym z najbardziej
ulubionych jest słodki. W diecie zachodniej jest bardzo dużo cukrów prostych.
Z czasem coraz mniej je wyczuwamy
i sięgamy po coraz większe stężenia.
Czy od cukru można się uzależnić?
Tak, ale można też się odzwyczaić. Jeśli
zaczynamy ograniczać smak słodki
w menu, coraz mniej nam go brakuje.
Podobnie jest ze smakiem słonym. Osoby, którym lekarz zalecił dietę bezsolną, najpierw narzekają, że jedzenie jest
mdłe. Jednak po kilku tygodniach przy-

zwyczajają się – ich odczuwanie smaku się zmienia i brak soli przestaje już
być problemem.

Nasze upodobania smakowe możemy wyrabiać przez całe życie.
Możemy, ale najłatwiej kształtują się
w dzieciństwie, bo wtedy mózg jest najbardziej plastyczny i najszybciej się uczy.
Między 6. a 24. miesiącem życia występuje najsilniejsza preferencja smaku słonego. Najłatwiej wtedy wykształcić
upodobanie do słonych potraw. Tymczasem do drugiego roku życia dzieci
nie potrzebują dosalania. Sól naturalnie występująca w pokarmach wystarcza. Maluchy nie mają potrzeby solenia, dopóki nie poznają tego smaku.
Od tego, czym byliśmy karmieni w dzieciństwie, zwłaszcza do drugiego roku
życia, w dużej mierze zależą nasze upodobania smakowe w życiu dorosłym. Dzieci nie karmi się niczym gorzkim, a jednak smakuje nam potem gorzka kawa
czy piwo z goryczką. Jest tak dlatego,
że na nasze preferencje mogą też wpływać reklamy, podróże oraz kosztowanie egzotycznych kuchni.
Często mówi się, że mamy ochotę właśnie na to, czego aktualnie
organizmowi najbardziej brakuje.
Czy to prawda?

– średnia cena r ynkowa

Zgadza się, dotyczy to zwłaszcza dzieci. Jednak im jesteśmy starsi, tym bardziej przyzwyczajamy się do konkretnych smaków i lubimy to, co znamy.
Dzieci potrafią szybko zmieniać preferencje smakowe. Nie lubią jeść tego, czego mają w nadmiarze. Albo kolor czy
konsystencja produktu kojarzą im się
z czymś niemiłym. Łatwo zniechęcają
się zwłaszcza do jedzenia tego, do czego
są zmuszane.

Każdy pamięta z dzieciństwa słowa „Nie wstaniesz od stołu, dopóki nie skończysz”.
Nie należy dzieci zmuszać do pochłaniania wszystkiego z talerza, bo podświadomie zaczynają uważać, że trzeba to robić bez względu na to, czy się
ma ochotę, czy nie. Potem nie potrafią
jeść zgodnie ze swoimi potrzebami,
uważają jedzenie za obowiązek, nawet
gdy zaczynają ważyć za dużo.
Bo „Lepiej zjeść i odchorować, niż
miałoby się zmarnować”.
Dlatego pacjentów z otyłością trzeba
uczyć wsłuchiwania się w siebie i rozpoznawania, kiedy są najedzeni. Żeby
potrafili odejść od stołu, choć na talerzu sporo zostało. W dzieciństwie przez
nadgorliwych rodziców nie mieli okazji się tego nauczyć. „Zjedz wszystko,

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Czy nasz mózg jest smakoszem?
W pewnym sensie tak. Potrzebuje
bowiem energii, a przy tym to hedonista. Jest szczęśliwy, gdy ma pod dostatkiem paliwa. I każe nam szukać
go w pożywieniu. Paliwem mózgu jest
glukoza. Z tego względu słodki smak
jest nam bliski. Noworodki pozytywnie reagują na roztwór glukozy, czyli
właśnie na słodycz. W przypadku roztworu o gorzkiej nucie na ich twarzach
pojawia się grymas. Nie znaczy to, że
dzieciom trzeba dosładzać pokarm.
Naturalne cukry w pokarmie matki czy
w mleku modyfikowanym wystarczą.

bo dzieci w Afryce głodują” to naprawdę niewłaściwe tłumaczenie.

Od dawna mówi się, że jadłospis
do pierwszego roku życia jest bardzo dobry, a potem się psuje.
Mamy w pierwszym roku życia dziecka starają się, by jego dieta była wzorcowa. Niestety wraz z jej rozszerzaniem
jest już coraz gorzej. Maluchy dostają
za dużo cukru, co można jeszcze zrozumieć, bo z podanych wcześniej względów lubią słodki smak. W ich menu jest
jednak za dużo tłuszczu i soli oraz białka zwierzęcego, bo wciąż pokutuje stereotyp, że trzeba jeść go dużo. W efekcie nie tylko najmłodsi, ale i dorośli jedzą
na śniadanie jajecznicę, na obiad kotlet,
na kolację parówki, a do tego kanapki
z szynką albo żółtym serem, jogurty
itd. Tymczasem dzieci powinny jeść tylko od 1 do 1,1 grama białka na kilogram
masy ciała dziennie. Cała nadwyżka
niepotrzebnie zakwasza organizm.
Regularne posiłki chronią przed
otyłością i jedzeniem byle czego.
Jak najbardziej. Gdy jemy regularnie
i zdrowo, dostarczamy mózgowi paliwa. „Szczęśliwy” mózg nie musi szukać
radości, nie sygnalizuje ochoty na cukier,
którego nadmiar, jak wiemy, nie prowadzi do niczego dobrego.

GRUDZIEŃ 2015 / STYCZEŃ 2016

– średnia cena r ynkowa

JEST SMAKOSZEM?
CZY TYLKO POTRZEBUJE ENERGII?
A MOŻE TO HEDONISTA – SZCZĘŚLIWY,
GDY MA PEŁNO PALIWA?
O POTRZEBACH MÓZGU
ROZMAWIAMY Z MARTĄ BRAJBISZ
Z INSTYTUTU ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIA W WARSZAWIE

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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siebie na przemian
dawcą i biorcą,
nie rozliczając
na aptekarskiej
wadze tego,
co robimy dla
kochanej osoby.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;
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⏋jesteśmy wobec

W dobrym związku

o ośmiu latach małżeństwa podjął
decyzję o rozstaniu. Czuje się wypalony i zmęczony. Mówi krótko:
Mam dość. Jej trudno w to uwierzyć. Jest roztrzęsiona. Płacze. Był
kochającym mężem. Może w ostatnim czasie
bywał nieobecny, zamyślony, mniej czuły.
Sądziła, że ma kłopoty w pracy, ale nie pytała. Przywykła, że bierze na siebie wszystkie
problemy, dbając, by się nie martwiła. Skąd
więc ta decyzja? „Przez cały czas byłem tym,
który troszczy się, zabiega, okazuje czułość.
Przyjmowała to jak coś oczywistego. Brakowało mi wzajemności, ale kochałem i miałem
nadzieję, że mnie doceni. W końcu zrozumiałem, że nic z tego nie będzie”.
Takiej refleksji zabrakło Marii, matce dwojga nastolatków, zamężnej od ponad 20 lat.
Jak wygląda jej życie? „Od lat tak samo. Wszystko na mojej głowie. Mąż uważa, że rola mężczyzny ogranicza się do zarabiania. Udziela
mi bezsensownych rad, co i jak powinnam
robić, krytykuje za nieudolność. To, że ja także pracuję, i to ciężko, jakoś do niego nie
dociera. Po powrocie z pracy potrafi
z przekąsem zapytać, co robiłam
przez cały dzień. Czuję się zużyta, zmęczona, zaczynają się
problemy ze zdrowiem. Poświę-

Weź tyle, ile potrzebujesz,
daj tyle, ile możesz.
Sokrates

ZUZ A N N A CE LM E R

w związku
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Z WIELU BADAŃ NAD POCZUCIEM SZCZĘŚCIA
WYNIKA, ŻE TO, CO ROBIMY NA RZECZ INNYCH,
MA ZASADNICZE ZNACZENIE. PODOBNIE JEST
W ZADOWOLONYCH ZE SWOJEGO POŻYCIA
ZWIĄZKACH. WYCIĄGNIJMY Z TEGO WNIOSKI.
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ciłam się dla rodziny i chociaż bardzo kocham
dzieci, zastanawiam się czasem, czy warto
było tyle z siebie dawać”.

DROGA DO HARMONII

Bliskość między dwojgiem ludzi opiera się
na przepływie i wymianie energii budującej
wzajemną więź. Jeśli proporcje tej wymiany
są w miarę zrównoważone, oceniamy swój
związek jako udany. Tak bywa zwykle w pierwszym okresie znajomości. Uruchamiamy
wówczas wrażliwość, a radość bycia ze sobą
wyraża się w spontaniczności świadczenia

na rzecz drugiego. I co ważne – odczuwamy
radość wynikającą z samego aktu obdarowywania, odkrywając, że gdy dajemy – sami
czujemy się obdarowani. Dlatego jedną z reguł
społecznego współżycia jest zasada wzajemności. Jeśli zostaje zaburzona, układ staje się
dysharmonijny, bo energia przepływa tylko
w jednym kierunku.

DAWCA I BIORCA

Wśród teorii na temat dobierania się partnerów, obok tej głoszącej, że zwracamy uwagę
na to, co nam znane, spotykamy też taką,

która mówi, iż pary dobierają się na zasadzie
przeciwieństw. Jak na przykład dawca i biorca. Przy czym określenia te nie są wartościujące
– różnice wskazują tylko na różnorodność
ludzkich postaw. Łatwość, z jaką dawca wchodzi w kontakty, sprawia, że jest w stałej łączności z otoczeniem. Zgodnie ze swoją naturą będzie pomagać i wspierać innych
w przekonaniu, że takie działania nadają sens
jego istnieniu. Z kolei biorca odbiera świat

⏋dwojgiem ludzi

Bliskość między

opiera się
na przepływie
i wymianie
energii budującej
wzajemną więź.

ZACHWIANE PROPORCJE

Nie zawsze jednak układa się tak pomyślnie. W obu wspomnianych na wstępie
historiach ich bohaterowie uświadomili sobie, że to, co ofiarowują partnerom,
nie tylko nie umacnia ich związku, ale
jest niedoceniane.
Chociaż dawca i biorca powinni się
uzupełniać, każde z nich może też działać destrukcyjnie. Dzieje się tak, jeśli jedna strona nie kontroluje swoich zachowań, a druga nie potrafi wyznaczyć swoich
granic. I tak, dawca może ograniczać
partnera dawaniem zbyt wiele, nie zostawiając mu miejsca na własną kreatywność i decyzyjność. Dawanie może stać
się narzędziem uzależniającym drugą
osobę, przyznaniem sobie prawa do jej
kontroli, wreszcie działaniem nieliczącym się z tym, czego ona naprawdę chce.
Decyzja o wyjściu z takiego układu jest

zwykle dla tak postępującego partnera
zaskakująca, bo jest przekonany, że daje
bardzo dużo. Informację, że te „dobra”
stały się dla drugiej strony uwierającym
jarzmem, uważa za krzywdzącą. Podobnie biorca, w poczuciu, że wszystko
mu się należy, może po pewnym czasie
przyznać sobie prawo do deprecjonowania wkładu drugiej osoby we wspólne
życie. A co za tym idzie, do bezmyślnego podnoszenia poprzeczki wymagań.

DZIESIĄTKI GESTÓW

W dobrym związku jesteśmy wobec siebie na przemian dawcą i biorcą, nie rozliczając na aptekarskiej wadze tego,
co robimy dla kochanej osoby. Dajemy
– jak radzi Sokrates – tyle, ile możemy,
i bierzemy tyle, ile nam potrzeba.
Od zrozumienia i cierpliwości dla gorszego nastroju, wyjścia mimo niepogody z psem, bo drugie jest zmęczone, ugotowania obiadu, wspierającej rozmowy,
zrobienia zakupów, serdecznego telefonu w ciągu dnia, pamiętania o ważnych
dla partnera datach, uśmiechu na powitanie, przytulenia ot tak, po prostu
– to właśnie w tych pozornie drobnych
gestach potwierdzamy wzajemną bliskość. Może warto wyciągnąć z tej prawidłowości stosowne wnioski?
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Równowaga

poprzez własne potrzeby w przekonaniu, że są one najważniejsze. Poszukuje
zatem partnera, który byłby pomocny
w ich zaspokojeniu. Dlatego dawca ze
swoją pozytywną energią i pragnieniem
uszczęśliwiania idealnie wpasowuje się
w te oczekiwania. Taka para może przez
dłuższy czas tworzyć naprawdę dobry
związek.
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POLECAMY
Z NASZEJ APTEKI

PODRÓŻE

Kolorowych
M I E C Z YS Ł AW PAWŁOWI C Z

K

to nie może się doczekać świątecznej atmosfery, niech wybierze
się za naszą zachodnią granicę.
Ulice wielu miast już od późnej
jesieni rozbłyskują tysiącami światełek i lampionów, których widok zapiera
dech w piersiach, a zapach adwentowo-świątecznych przysmaków i grzanego wina
wprawia w radosny nastrój. Przeżycia
są niezapomniane, a specjalna oferta noclegów i programów zwiedzania, które część
hoteli i miast przygotowuje na ten okres,
ułatwia zorganizowanie pobytu.

HAMBURG

Monumentalny ratusz i znajdujący się przed nim najpiękniejszy
rynek miasta to wymarzone tło
dla świątecznych atrakcji.

jarmarków

W SERCU BAWARII

Nieodłącznym elementem świątecznego
pejzażu są oczywiście efektownie udekorowane choinki. Zwyczaj zdobienia bożonarodzeniowego drzewka wywodzi się
z Alzacji, gdzie został zapoczątkowany
przez Kościół protestancki i szybko rozprzestrzenił się w całych Niemczech. Pierwszymi ozdobami były zwyczajne jabłka
oraz pierniczki i słodycze. Dziś dominują
bombki i światełka, a ze wszystkich niemieckich choinek największe zainteresowanie wzbudza ta przed ratuszem w Monachium. Bawarskie gminy poczytują sobie
za wielki honor możliwość ustawienia tutaj

NIEMCY SŁYNĄ
NIE TYLKO Z DOBREJ
ORGANIZACJI I SOLIDNYCH
SAMOCHODÓW.
WYMYŚLILI LUB
UDOSKONALILI WIELE
ZWYCZAJÓW,
BEZ KTÓRYCH DZIŚ
NIE WYOBRAŻAMY SOBIE
BOŻEGO NARODZENIA.

SŁODYCZE

W żadnym innym okresie roku nie można
spróbować tak wielu i tak różnych łakoci.
Pomysłowość cukierników nie ma granic!

kiełbasek i kapusty. Przyznam, że w czasie przedświątecznym sam wolę stanąć
z kubkiem grzanego wina przy straganie
lokalnych rzemieślników, niż podziwiać
najpiękniejsze nawet klejnoty skarbca pod
Zielonym Sklepieniem.
Kogo zaś przytłacza saksoński przepych,
ten powinien udać się do serbsko-łużyckiego Budziszyna. Jest tu zdecydowanie
bardziej kameralnie, ale barokowe kamienice starówki są też bardzo malowniczym
tłem dla straganów. Oprócz wielu pamiątek warto tu kupić musztardę, która jest
jedną z najlepszych na świecie. To zresztą
najwłaściwsze miejsce dla tej przyprawy,
jako że organizatorzy wywodzą tradycję
jarmarku od targów mięsnych. Król czeski Wacław IV przywilej ten przyznał miastu już w 1384 roku. Dlatego Jarmark
Wacławski bywa uważany za najstarszy
w Niemczech.

DREZNO

Świąteczne stragany
ciągną się przez całe
centrum miasta.

swojego drzewka (a raczej wielkiego drzewa), bo to dla ich małej ojczyzny reklama
nie mniejsza niż na stadionie w czasie meczu
z Robertem Lewandowskim. Co roku choinkę przywożą mieszkańcy innej gminy.
W tym roku zaszczyt ten spotkał Ruhpolding – ośrodek znany z biathlonu.
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DREZNO I BUDZISZYN
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BERLIN

W stolicy Niemiec odbywają się dziesiątki bożonarodzeniowych jarmarków.

Świąteczny jarmark w Monachium jest jednym z najstarszych w Niemczech. Ale nie
najstarszym, bo takim jest organizowany
już po raz 581. drezdeński Striezelmarkt.
I jak zwykle o tej porze na starym rynku
będzie tłoczno. Dla miejscowych to najlepszy czas i miejsce na przedświąteczne spotkania z przyjaciółmi i kolegami z pracy.
Przybywają tu też turyści, rezygnując
ze zwiedzania największych zabytków miasta. Perły barokowej architektury książąt
Saksonii przegrywają bowiem z zapachem

Wymyślił je Święty Franciszek. Średniowieczny włoski mnich zapewne nie przypuszczał, że ten zwyczaj, mający podkreślać znaczenie Bożego Narodzenia, przetrwa
tak długo. Tymczasem dziś skutecznie
rywalizuje nawet z kinem i telewizją.
W sposób szczególny tradycja ta przetrwała w niewielkim, 70-tysięcznym Hirschaid, mieście na północy Bawarii, gdzie
znajduje się muzeum ze zbiorem ponad
400 szopek z całego świata. Wystawy czasowe prezentowane są natomiast w Muzeum
Miejskim w Bambergu. Tutaj też można
zapisać się do Szkoły Budowania Szopek
Bożonarodzeniowych. Tygodniowe kursy
kosztują 170 euro i zaczynają się już
od kwietnia. Zajęcia trwają dziesięć (!)
godzin dziennie, a oprócz zdobywania
umiejętności praktycznych kursanci przyswajają też wiedzę teoretyczną – na przykład za kim przy żłóbku powinien stać wół,
a za kim osioł.
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TRADYCJA SZOPEK
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PODRÓŻE

BUDZISZYN

Tutejszy jarmark
odbywa się na starówce.

FRANKFURT

Impreza w tym
mieście należy
do najpiękniejszych
w kraju.

BREMA

W nadmorskiej
atmosferze miasta unosi
się zapach wędzonych
ryb, a na nabrzeżu
stoją odświętnie
udekorowane statki.

NIE TYLKO BETLEJEMSKIE
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Osobom mniej sprawnym manualnie można polecić sklejanie gwiazdy herrnhuckiej.
Skąd ta dziwna nazwa? Pochodzi od miejscowości Herrnhut. Na początku XVIII wieku
osiedliła się tu Ewangelicka Jednota Braterska – emigranci z Czech i Moraw, których
z kraju wygnały prześladowania religijne.
W nowym miejscu bez przeszkód wyznawali swoją wiarę, organizowali misje, a dodatkowo zajmowali się rękodziełem artystycznym. Efekty tej działalności można dziś oglądać
w tutejszym muzeum etnograficznym.
Jednak dużo bardziej znana jest gwiazda
wymyślona sto lat temu przez pewnego
nauczyciela matematyki: 25-ramienna, złożona z 17 ostrosłupów czworokątnych i 8 trójkątnych. Początkowo służyła jako pomoc
naukowa na lekcjach geometrii. Jako symbol Gwiazdy Betlejemskiej stała się ogrom-
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CO, GDZIE, KIEDY?
 Jarmark Drezdeński 
✓
26listopada–24grudnia2015
✓ Jarmark Budziszyński
27listopada–24grudnia2015
✓ Jarmarki w Berlinie zaczynająsię
zwyklewostatnimtygodniulistopada
(od23listopada)itrwajądoBożego
Narodzenia.

nie popularna nie tylko w domach ewangelickich, w których pojawiła się najwcześniej.
Obecnie produkuje się rocznie około 250
tysięcy takich ozdób. Największe rozświetlają Katedrę w Berlinie, Urząd Kanclerza
Federalnego, Jarmark Bożonarodzeniowy
w Dreźnie oraz londyński Hyde Park.

PYK Z FAJECZKI

Nasza podróż byłaby niepełna, gdybyśmy nie
odwiedzili stolicy Niemiec. W grudniu Berlin to także stolica jarmarków adwentowych.
Jest ich ponad 60. Który wybrać? Może jeden
z najbardziej rozświetlonych – na Breidscheitplatz, w zachodniej części miasta? Albo ten,

który odbywa się w niewiarygodnie wręcz
pięknej scenerii Pałacu Scharlottenburg? Albo
ten koło Opery czy przy Alexanderplatz?
Na którymkolwiek wylądujemy, oprócz
aromatu korzeni i grzanego wina znajdziemy
także drewniane figurki w stylu charakterystycznym dla regionu Rudaw. Tradycja ich
wyrabiania sięga niemal 170 lat. Dziś wypierana jest przez modę na zdrowy tryb życia,
bo zabawki „puszczają dymka”, ale nadal nieźle się trzyma. Warto też pamiętać, że tak
naprawdę „dymek” nie ma nic wspólnego
z papierosami – jest rodzajem kadzidła. Jego
zapach rozpościera się jedynie w czasie adwentu i oznacza, że święta są już coraz bliżej.

z Niemiec

Kartoffelsalat
SKŁADNIKI:
✚ kilogram ziemniaków sałatkowych
✚ 3 szalotki
✚ łyżeczka kaparów (opcjonalnie)
✚ 2 ogórki kiszone
✚ 3 łyżki majonezu
✚ 3 łyżki oliwy z oliwek
✚ sok z 1/2 cytryny
✚ pęczek szczypiorku
✚ 2 plastry bekonu
✚ liście sałaty do dekoracji

PRZEPISY KULINARNE

Pocztówka

PEŁNA WYRAZISTYCH
SMAKÓW, SYCĄCA
I ROZGRZEWAJĄCA
– O TEJ PORZE ROKU
KUCHNIA NASZYCH
ZACHODNICH SĄSIADÓW
JEST SZCZEGÓLNIE
GODNA POLECENIA.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Ziemniaki ugotować w mundurkach,
obrać, wystudzić i pokroić w kostkę.
Dorzucić posiekaną szalotkę, kapary
i pokrojone w drobną kosteczkę ogórki.
Dodać majonez, oliwę i sok z cytryny.
Wymieszać. Bekon pociąć w paseczki
i dobrze przyrumienić na patelni.
Całość wyłożyć na udekorowaną
liśćmi sałaty miseczkę. Posypać
szczypiorkiem i bekonem.

Eintopf
SKŁADNIKI:
✚ 2 łyżki oliwy z oliwek
✚ 500 g białej kiełbasy
✚ 2 cebule
✚ czerwona papryka
✚ 2 puszki krojonych pomidorów
✚ 2 łyżki ostrej musztardy
✚ 2 łyżki brązowego cukru
✚ pęczek natki pietruszki
✚ mała biała kapusta
✚ 250 g pieczarek
✚ sól, pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

✃

Kiełbasę pokroić w grube plastry. Oliwę rozgrzać
na patelni, dodać kiełbasę i obsmażyć. Dorzucić
posiekane w kostkę cebule, paprykę, a także kapustę
i pieczarki, smażyć do miękkości. Następnie dodać
pomidory, musztardę i cukier oraz wlać 250 ml
wody. Doprawić solą i pieprzem, zagotować. Całość
dokładnie wymieszać, przykryć i gotować przez
kolejne 15 minut. Podawać z pieczywem.
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✃

Schweinebraten

PRZEPISY KULINARNE

SKŁADNIKI:
✚ 1,5 kg łopatki wieprzowej
✚ 4 łyżki gruboziarnistej soli morskiej
✚ 2 łyżki mielonego pieprzu syczuańskiego
✚ 2 łyżeczki przyprawy chińskiej 5 smaków
✚ łyżka cukru
✚ kilogram ziemniaków do pieczenia
✚ pęczek cebuli dymki ze szczypiorkiem
✚ 250 g pieczarek
✚ świeży tymianek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Na rozgrzaną patelnię wrzucić sól,
pieprz i przyprawy. Prażyć, mieszając
30 sekund. Zdjąć z ognia, dodać cukier,
jeszcze raz wymieszać, wystudzić.
Wetrzeć mieszankę w mięso.
Odstawić na minimum trzy godziny.
Na dno piekarnika wstawić blaszkę
z gorącą wodą. Piekarnik nagrzać
do 200 st. C. Włożyć mięso, piec 15
minut. Obniżyć temperaturę do 180 st. C
i piec jeszcze dwie godziny. Następnie
podnieść temperaturę do 230 st. C
i pozostawić mięso na kolejne 15 minut.
30 minut przed końcem pieczenia
włożyć pokrojone w łódeczki ziemniaki,
pieczarki i cebulę. Mięso podawać
z upieczonymi ziemniakami
posypanymi tymiankiem.

Strudel
SKŁADNIKI:
✚ 100 g cukru
✚ laska wanilli (nasiona)
✚ kilogram jabłek
✚ 25 g żurawiny
✚ 25 g rodzynek
✚ łyżeczka mielonego
ziela angielskiego
✚ łyżeczka mielonej
gałki muszkatołowej
✚ 85 g orzechów włoskich
✚ 6 płatów ciasta filo
✚ 50 g masła
✚ lody waniliowe
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Nagrzać piekarnik do 200 st. C.
Jabłka obrać, pokroić w plasterki.
W garnuszku rozpuścić 75 g
cukru z wanilią, gotować przez
5–8 minut, skarmelizować. Dodać
jabłka, żurawinę, rodzynki, ziele
angielskie, gałkę muszkatałową
i orzechy. Gotować 10 minut lub
do czasu, aż jabłka będą miękkie.
Odstawić do wystudzenia.
Dwie formy wyłożyć papierem
do pieczenia. Na papierze ułożyć
płat ciasta filo, posmarować
roztopionym masłem, przykryć
kolejnym płatem, czynność
powtórzyć. Wyłożyć masę jabłkową
na ciasto. Zwinąć dwa strudle.
Posmarować wierzch każdego
z nich masłem i posypać cukrem.
Piec 25 minut lub do czasu
uzyskania złotego koloru.
Podawać z lodami.

✃
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

K U LT U R A

Ich
portret
PODZIWIANI ZA TALENT, CHARYZMATYCZNI,
SŁAWNI. NA KSIĘGARNIANYCH PÓŁKACH POJAWIŁO
SIĘ WIELE BARDZO CIEKAWYCH BIOGRAFII.

Z

namy ich twarze i nazwiska, zachwy
zachwycamy się ich aktorskimi kreacjami,
muzycznymi kompozycjami, lite
literackimi arcydziełami. A jacy są (czy byli)
prywatnie? Odpowiedzi na to pytanie
szukają autorzy każdej biografii. I udaje
im się ją znaleźć, a ponadto potrafią posze
posze-

rzyć nasze spojrzenie na świat. Warto
więc sięgnąć po biografie. I to nie tylko
dlatego, że na ogół są dobrze napisane,
więc świetnie się je czyta, ale przede
wszystkim pokazują. że choć nie zawsze
życie toczy się bez przeszkód, to wielu
udało się je pokonać.

MARCIN MASTALERZ

Ja, Fronczewski

MARIA WILCZEK-KRUPA

MARCIN RYCHCIK

GRZEGORZ ĆWIERTNIEWICZ

SŁAWOMIR KOPER

Kilar. Geniusz
o dwóch twarzach

Roman Wilhelmi

Krystyna
Sienkiewicz

Żony bogów

Mówił o sobie: „Jestem jak
Dr Jekyll i Mr Hyde”. Zawsze
wzbudzał emocje. Rozdarty
między ojczyzną, którą kochał,
a Hollywood, gdzie spełnił swój
wielki American Dream. Człowiek
z krwi i kości. Potrafił pędzić mercedesem z szaleńczą prędkością,
a potem w domowym zaciszu
odmawiać żarliwie różaniec.

Był nie tylko wielkim
aktorem, lecz także miotanym
wątpliwościami człowiekiem.
Pokochaliśmy go za role
Nikodema Dyzmy, Stanisława
Anioła, Olgierda Jarosza... Miał
szeroki gest. Kiedy inni przeliczali
pieniądze, on je wydawał. Mawiał:
„I tak będę wielki”. Portret
bez upiększeń, uzupełniony
wieloma niepublikowanymi dotąd
zdjęciami z albumu rodzinnego.

Wydawnictwo: Znak

Wydawnictwo: Axis Mundi

Teatr był dla niej świątynią,
estrada gwarantowała kontakt
z publicznością i pieniądze,
do filmu miała „zezowate
szczęście”. Ilustrowana
opowieść o dzieciństwie,
młodości i dorosłym życiu,
o miłości i przyjaźniach, talencie
plastycznym i literackim,
a przede wszystkim karierze
uwielbianej aktorki.

Witold Gombrowicz, Sławomir
Mrożek, Czesław Miłosz,
Jarosław Iwaszkiewicz – wybitni
pisarze, pełni słabości, lęków
i niedoskonałości, z którymi
musiały sobie radzić ich
żony. Kim były kobiety, które
żyjąc w cieniu sławnych
mężów, przymykały oczy
na zdrady i homoseksualne
skłonności, tolerowały kaprysy
i pielęgnowały w chorobie?

Wydawnictwo: Marginesy

Wydawnictwo: Czerwone i Czarne
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Aktor wybitny w każdym swoim wcieleniu: teatralnym, filmowym, telewizyjnym,
kabaretowym. Niezapomniany Pan Kleks, zwariowany pan Piotruś z „Kabaretu
Olgi Lipińskiej”, Szpicbródka, Franek Kimono, tragiczny Edyp i jeden z najlepszych
Hamletów w historii polskiego teatru. Piotr Fronczewski szczerze opowiada
o swoim dzieciństwie na gruzach powojennej Warszawy, niezwykłej relacji
ze 103-letnią mamą, o rodzinie, przyjaciołach, miłości do motocykli, debiucie
scenicznym w wieku 11 lat i doświadczeniu starości na scenie i poza nią.
Wydawnictwo: Znak literanova
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KRZYŻÓWKA

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

JOLKA

W diagramie ujawniono wszystkie litery K. Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.
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• ruda lub węgiel • mała rzeczka, strumień • gruby palec dłoni • karmi młode mlekiem • piłkarski
team z greckich Salonik • leczniczy - ciała przy masażu • komputerowy z drukarki • wojskowe buty
z długą cholewką • główny składnik sernika • para szkieł na nosie krótkowidza • krótki odpoczynek
po pracy, wytchnienie • w nim też pan Hilary szukał okularów (zaraz po surducie) • Andrzej, aktor,
odtwórca roli Maksa Bauma w �Ziemi obiecanej” A. Wajdy • dzieli Ziemię na półkulę północą i
południową • starszy model Forda • główna droga lub tętnica • uciskowa tamuje krwotok • automat
znajdujący się na postoju samochodów • robi zdjęcia rentgenowskie • międzynarodowa umowa
wojskowa • podawany ciężko choremu • natura duszy, osobowość • atrybut staruszka i marszałka
Sejmu • choroba przenoszona przez widliszki • obsypana nim czeremcha wiosną • przemierzana
spacerkiem • oficjalny strój sędziego • poetycko o małej rzeczce • kość tworząca wspólnie z kością
piszczelową szkielet goleni • ciarki w ścierpniętej nodze • dolna część pleców • do roztaczania nad
potrzebującym • dwie rękawiczki lub dziewczyna i chłopak • choroba najczęściej zakaźna wśród
ludności danego terenu • jest nią tokarka, frezarka • głęboka dolina o wąskim dnie • paliwo do
kuchenki spirytusowej • otwór w silosie, zamykany klapą • bylina z rodziny obrazkowatych, porasta
brzegi wód, tatarak • specjalista od uczuleń

