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Niewiele z osób, które znam, lubi 
zimę. No, może poza zagorzałymi 

miłośnikami białego szaleństwa. 
Ale nawet najwytrawniejsi narciarze 

narzekają w grudniu i styczniu 
na za krótki dzień, za mało słońca  

i zbyt długie wieczory. I właśnie  
w tę najzimniejszą w naszym klimacie 

porę roku wpisały się najpiękniejsze 
święta. One nam osładzają wszystkie 

niedogodności. Tylko, aby Boże 
Narodzenie nas cieszyło, a nie było 

kolejnym stresem, warto trochę 
odpuścić. Jak? Podzielić prace 

między domowników, urządzić Wigilię 
składkową lub przygotować mniej 

potraw. Znaleźć czas na odpoczynek  
i własne przyjemności. Prezenty zrobić 
symboliczne, a przede wszystkim – nie 
dać się! Nie dać wszechogarniającemu 

szaleństwu konsumpcji. Czego 
Państwu i sobie z całego serca życzę. 

Udanych Świąt!

Redaktor Naczelna
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Jak przeżyć święta, 
żeby przesadnie się 
nie napracować, lecz 
znaleźć w nich radość 
i szczęście?

Kolacja wigilijna  
nie musi mieć 12 dań. 
To od nas zależy, czy 
postawimy na ilość, 
czy na jakość. 

dobrze wypaść, męczących zakupach, 
bieganiu po sklepach w poszukiwaniu 
stosownych prezentów, a bywa, że nie-
pokoi także, czy rodzinne spotkanie 
przebiegnie bezkolizyjnie. Podany do 
wieczerzy alkohol, nawet w małych ilo-
ściach, może przecież rozwiązać języ-
ki, wyostrzając zaległe urazy, lub skło-
nić do sporów o sprawy błahe i ważne, 
co prowadzi do następnych konflik-
tów i urazów. Warto pamiętać, że gar-
dło jest newralgicznym miejscem, przez 
które wraz z jedzeniem łykamy emo-
cje: zarówno pozytywne, jak i negatyw-
ne. Jeśli przy posiłku nawet jedna osoba 
męczy nas i drażni, wprowadzamy do 
organizmu zatruty tymi odczuciami po-
karm, szkodząc swojemu zdrowiu.

 A zatem pytanie: Jak przeżyć świę-
ta, zrobić, co trzeba, ale przesadnie się 
nie urobić, znaleźć w ferworze przygo-
towań czas dla siebie i mieć jeszcze z te-
go sporo frajdy i radości? – jest jak naj-
bardziej zasadne. Powiedzmy zatem, 
że jeszcze przed nadejściem Bożego Na-
rodzenia, kiedy tylko zaczynamy się za-
stanawiać, w jaki sposób zorganizować 
swój świąteczny czas, warto uczciwie 
zbadać swoje nastawienie do tego wyda-
rzenia. Jakie uczucia towarzyszą myśle-
niu na ten temat: czy przeważają miłe 
i pogodne, czy też traktujemy koniecz-
ność rodzinnego spotkania jako przykry 
obowiązek. Dlatego dobrze jest się za-
stanowić, w jaki sposób JA chcę spędzić 
te święta? Co oznaczają one dla MNIE? 
Co jesteśmy gotowi uwzględnić, a czego 
zdecydowanie sobie nie życzymy?

przełamać tradycję
Na ogół nie zdajemy sobie sprawy 

z tego, jak mocno rodzinna tradycja wy-
znacza nam określony sposób postępo-
wania i ustawia w ustalonych rolach, 
sprawiając, że choć często bez entuzja-
zmu, uważamy ich wypełnienie za nie-

Jak sprawić, by Boże Narodzenie upłynęło 
nam pod znakiem pełnych ciepła 

spotkań z bliskimi, zamiast kojarzyć się 
z wielotygodniowymi przygotowaniami 

i nerwami? Są na to sposoby!

ZuZ anna Celmer
Święta

bez stresu
Na jednym z portali inter-

netowych omawiających 
blaski i cienie świąt zna-
lazłam następujący wpis: 
„Dla mnie święta to tyl-

ko stres, że moja rodzina nie wygląda 
tak jak w telenowelach i na reklamach. 
Stres związany z tym, że kilka dni trze-
ba siedzieć w domu, obżerać się i oglą-
dać filmy. To niepotrzebne wydatki, tym 
bardziej że prezenty są przeważnie nie-
trafione, życzenia nieszczere albo spra-
wiające przykrość. Na przykład: Życzę 
ci bogatego męża… Do tego dochodzi 

irytuje i przyprawia o potężny ból głowy. 
Być może dzieje się tak dlatego, że trady-
cyjne przekonania o wyjątkowości i magii 
tych szczególnych dni wraz z wyobraże-
niem rozświetlonego, zielonego drzew-
ka, pięknie nakrytego stołu, tworzących 
szczególny nastrój rozbrzmiewających ko-
lęd i uśmiechniętych, serdecznych ludzi 
wokół – mocno zakodowany w naszej pod-
świadomości – jest często sprzeczny z na-
szym realnym doświadczeniem, tak od-
miennym od tej sielankowej wizji. 

Myśli się raczej o czekającej przed 
Wigilią ilości pracy, jeśli wszystko ma 

bezsens ścinanych choinek i zamęcza-
nie na śmierć milionów karpi. Wydaje 
mi się, że na świętach najlepiej wycho-
dzi handel i księża. Jedni i drudzy mają 
wtedy swoje pięć minut”. 

życie kontra ideał 
W tej wypowiedzi jak w soczewce 

skupiają się frustracje tych osób, których 
zaczynający się właśnie okres przedświą-
tecznych przygotowań – w postaci tele-
wizyjnych reklam, sklepowych wystaw, 
radiowych przypomnień i wystroju gale-
rii handlowych – nie tylko nie cieszy, ale 

uniknioną konieczność. Rzadko we-
ryfikujemy ten scenariusz, ponieważ 
jesteśmy w nim wychowani i przyjmuje-
my, że tak właśnie być powinno. 

Doświadczyła tego Krystyna, naj-
starsza z trzech zżytych w przeszłości 
ze sobą sióstr. Dopóki żyła ich matka, 
Wigilie odbywały się u niej, a siostry 
z mężami i z dziećmi zjeżdżały do ro-
dzinnego domu. Dwie młodsze mieszka-
ją w innych miastach, było zatem zro-
zumiałe, że to najstarsza pomaga matce 

w przygotowaniach i wraz z nią stara 
się jak najlepiej ugościć przybyłych.

 Kiedy matka zmarła, Krystyna 
przejęła organizację świąt, co pozosta-
łe siostry przyjęły nie tylko jako oczy-
wiste, ale niemal im należne. Nieste-
ty, ich odwiedziny nie przekładały się 
na realną pomoc ani w zakresie przy-
gotowań, ani finansowego wkładu. Pro-
pozycja zmiany tej sytuacji, tak aby 
podejmować ten obowiązek, ale też 
i przywilej naprzemiennie, została od-
rzucona.  – Wykręciły się – mówi Kry-
styna z przykrością w głosie. – Miały 
mnóstwo wymówek, bo co innego przy-
jeżdżać na gotowe i korzystać z cudzej 
pracy, a zupełnie co innego samemu za-
kasać rękawy. Od czterech lat spędzamy 
święta osobno. Oczywiście, są obrażone, 
że zerwałam wieloletnią rodzinną tra-
dycję, czyli zarobienie się do oporu, nie 

 –  r e k o m e n d o w a n a  c e n a  d e t a l i c z n a  P r o d u c e n t a  w  w y b r a n y c h  A p t e k a c h ;   –  ś r e d n i a  c e n a  r y n k o w a

4t a n i e  l e k i w w w.tanielek imagaz y n.pl

t e m a t  N u m e r u

P
o

l
e

c
A

j
Ą

r e k l a m a



t e m a t  N u m e r u

staci, tym bardziej że wiele sklepów 
oferuje domowe dania, wcale nie ustę-
pujące jakością i smakiem zrobionym 
własnoręcznie. Jedna z moich znajo-
mych od lat posiłkuje się takimi wy-
robami kupowanymi w sprawdzonym 
punkcie, poprzestając na doprawieniu 
ich według własnego smaku i ewentu-
alnie uzupełnieniu świątecznego jadło-
spisu dwoma lub trzema własnymi wy-
piekami. Chwalona za świetną kuchnię, 
przyjmuje z uśmiechem komplementy, 
nie zdradzając swojej tajemnicy. Rzecz 
po prostu w tym, jak panie traktują sa-
me siebie. Jeżeli godzą się odgrywać ro-
lę Zosi Samosi, a jednocześnie czują się 
wykorzystywane, z własnego wybo-
ru wchodzą w buty cierpiętnicy. Trud-
no wtedy zachować pogodę ducha. Bę-
dą miały raczej pretensje do wszystkich, 
z niesprawiedliwym losem włącznie. 
Może zatem czas coś tu zmienić?

WBreW samotności
Natomiast poczucie niesprawiedli-

wości losu szczególnie i zasadnie dotyka 
w tym czasie osoby świeżo owdowiałe lub 
samotne z innych przyczyn. I chociaż ma-
my ładny zwyczaj zostawiania pustego 
talerza na stole dla zbłąkanego wędrow-
ca lub kogoś samotnego, w praktyce takie 
sytuacje zdarzają się sporadycznie. Nie-
kiedy przyjaciele czy znajomi zapraszają 
osamotnionego, chcąc się podzielić świą-
tecznym nastrojem i wieczerzą, ale nie 
wszyscy – doceniając życzliwość – są go-
towi z tego skorzystać. Bliskość i więzi łą-
czące członków zaprzyjaźnionej rodziny 
tym mocniej uświadamiają własne położe-
nie czy nieodwracalność poniesionej stra-
ty, co wbrew dobrym intencjom zaprasza-
jących może jeszcze bardziej uzmysławiać 
własną samotność. W takich przypad-
kach lepiej skorzystać tego wieczoru z ja-
kiejś kulturalnej rozrywki. To może być 
koncert, spektakl teatralny, jakieś cieka-
we widowisko, co pozwala zjednoczyć się 

mówiąc o poniesionych i nigdy niezwró-
conych kosztach. 

Przykro słuchać poświątecznych 
narzekań na zmęczenie wielu domo-
wych gospodyń, ale też często dzieje 
się to na ich własne życzenie. Obarcza-
nie się wszystkimi przygotowaniami 
i niewłączanie do pomocy bliskich od-
bija się na samopoczuciu i zdrowiu, po-
zbawiając taką męczennicę przyjemno-
ści uczestniczenia w święcie. Dotyczy 
to przede wszystkim tak zwanych per-
fekcyjnych pań domu, przeświadczo-
nych, że nikt nie zrobi różnych rzeczy 
tak dobrze, jak one same. Mają oczywi-
ście rację, ponieważ postępując w ten 
sposób, nie pozwalają, aby domowni-
cy również nabyli stosowne umiejętno-
ści. Dlatego dobrym rozwiązaniem, jeśli 
przygotowujemy święta u siebie, będzie 
rozdzielenie określonych zadań wszyst-
kim domownikom i zaproszonym. Moż-
na wcześniej uzgodnić menu składko-
wej kolacji i wtedy każdy z uczestników 
wnosi na stół konkretną potrawę. Ktoś 
w rodzinie robi pyszne śledzie, ktoś in-
ny lepi smaczne uszka, a jeszcze inny 
piecze wspaniały piernik. Wystarczy, 

jeśli podkreślimy ich kulinarne talenty, 
prosząc, aby swoimi popisowymi dania-
mi uświetnili świąteczny stół. Im spra-
wimy przyjemność, a sobie oszczędzi-
my pracy.

Innym ułatwieniem może być ku-
pienie części produktów w gotowej po-

Dobrym rozwiązaniem 
jest rozdzielenie 
zadań między 
członków rodziny.

Simus, solesti dole-
nis deliciis et offici-
pitae conseque nam, 
qui nisi dolorum et 
aut imet, tu

TU TRZE

w przeżywaniu tego artystycznego dozna-
nia z innymi, być wśród ludzi, niejako 
wzmacniając się ich pozytywną energią. 
Lub zostając w domu, starannie dobrać coś 
z telewizyjnego repertuaru, obejrzeć wy-
pożyczony wcześniej dobry film lub na-
grany uprzednio ciekawy program popu-
larno-naukowy, posłuchać z płyt czy radia 
ulubionej muzyki, przeglądając jednocze-
śnie zdjęcia dokumentujące szczęśliwe 
chwile z przeszłości. Oczywiście nie po to, 
aby użalać się nad sobą, ale przypomnieć, 
że – poza smutkami – było w naszym ży-
ciu także wiele dobrego. I tylko od nas za-
leży, czy zasklepimy się w żałobie lub po-
nurych rozważaniach, czy wyjdziemy mu 
naprzeciw. Przecież ci, których fizycz-
nie już przy nas nie ma, nadal mają w na-
szych sercach swoje miejsce, wypełniając 
część naszej psychicznej przestrzeni.  

 Trudno też nie wspomnieć o lu-
dziach, którzy w ten wigilijny wieczór 
pozostają na swoich stanowiskach pracy, 
a jest ich naprawdę wielka rzesza. Leka-
rze, pielęgniarki, transport powietrzny 
i naziemny, żołnierze w czynnej służbie 
– żeby wymienić tylko niektóre. To dla 
nich zostawia się przy rodzinnym sto-
le pusty talerz i o nich myśli przy skła-
daniu sobie życzeń. Na szczęście, można 
też skontaktować się z nimi bezpośred-
nio dzięki cudownemu wynalazkowi, ja-
kim jest komórka. I choć nie zastąpi to 
żywej obecności, ta psychiczna więź mo-
że wiele wynagrodzić.

ciepło doBrych myśli
I właśnie ta serdeczna bliskość wy-

rażająca się ciepłymi i przyjaznymi my-
ślami jest najważniejsza, bez względu 
na to, czy spędzamy święta razem, czy 
z konieczności osobno. Jeśli uczynimy 
tę kwestię priorytetową, w naturalny 
sposób znikną wszystkie stresujące do-
tąd aspekty przygotowań, ponieważ bę-
dziemy działać w zgodzie ze sobą i swo-
imi potrzebami. 

Doppelherz Energovital Tonik K. Lek roślinny stosowany tradycyjnie jako środek wspomagający czynność serca i układu krążenia, w szczególności w stanach napięcia nerwowego. Zawiera skoncentrowane wyciągi z waleriany (kozłka lekarskiego), melisy, chmielu, głogu. Produkt 
złożony. Płyn doustny. Pozwolenie MZ nr 15086. Przeciwwskazania: Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. W związku z zawartością alkoholu nie zaleca się stosowania u osób z chorobami wątroby, chorobą alkoholową, epilepsją, osób z 

uszkodzeniami mózgu, kobiet w ciąży oraz u dzieci. Nie stosować u osób z dziedziczną nietolerancją fruktozy lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy. Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH & Co KG. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi 
wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź 

skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
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o zdrowie
walka Kto by przypuszczał, że w tym sympatycznym 

prezenterze drzemie tyle dyscypliny. Dziś chętnie 
opowiada, jak zmagał się z nadwagą i jak dba o siebie.

posiłków było razem cztery – śniada-
nie, obiad, podwieczorek i kolacja! Po kil-
ku miesiącach było to po mnie widać. 
Gdy przyjechałem do domu w grudniu 
na dłuższy czas, byłem zdziwiony tym, 
jak bardzo przytyłem!

tl: Wtedy postanowił Pan coś w sobie 
zmienić?
t.Z.: Coś mnie wtedy wyraźnie zanie-
pokoiło. Pamiętam taki moment, kie-
dy w pierwszych miesiącach mojej pracy 
w telewizji nagrałem prognozę pogody, 
którą prowadziłem. Przeraziłem się tym, 
co zobaczyłem na ekranie! Pomyślałem 
wtedy, że muszę coś z tym zrobić. To był 
początek ostrej diety poniżej tysiąca ka-
lorii dziennie. W ciągu sześciu tygodni 
udało mi się zrzucić około trzynastu ki-
logramów. 

tl:  Ciężko było przestawić się na zdro-
wy tryb odżywiania?
t.Z.: Bardzo ciężko. Najtrudniejsza jest 
walka z sobą. Pierwsze trzy dni stoso-
wania ostrej diety były najgorsze. Kiedy 
już widziałem, że są efekty, czułem się 
zmobilizowany do dalszej walki. Później 
skurczył mi się żołądek, więc problemu 
z tym, żeby go wypełnić, już nie było. To 
był dla mnie sygnał, że można czuć sy-
tość bez nadmiernego objadania się. 

tl: Jak Pańskie ciało reagowało na 
zmiany i ten intensywny kurs zdrowego 
odżywiania?
t.Z.: Pamiętam, że miałem piękne, ko-
lorowe sny. Śniło mi się, że wchodzę 
do sklepu, a za szklanymi ladami wspania-
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redakcja tl:  Skąd wzięło się u Pana 
zainteresowanie zdrowym i higienicznym 
trybem życia?
tomasz Zubilewicz: Moje pierwsze 
spojrzenie na zdrowszy tryb życia poja-
wiło się podczas studiów. Nie tylko dziew-
czyny zwracały uwagę na to, jak się wy-
gląda, ale i koledzy! Nie było to oczywiście 
w takiej formie widoczne jak dzisiaj, ale 
chłopaki zaczęli przywiązywać ogrom-
ną wagę do ćwiczeń sportowych, głównie 
żeby przez tężyznę fizyczną przyciągać 
płeć piękną, ale także żeby zgubić tro-
chę kilogramów. Później, gdy wstąpiłem 
w związek małżeński – pierwsze tygodnie 
na własnym garnuszku wyznaczyły nam  
metody żywienia. Mieszkaliśmy blisko ba-
zaru, gdzie zawsze były dostępne świeże 
warzywa i owoce. 

tl: Nie wyniósł Pan dobrych nawyków 
żywieniowych z domu?
t.Z.: Wyrosłem w rodzinie, gdzie była 
jedna kobieta i trzech chłopów do wykar-
mienia. Posiłki zawsze musiały być treści-
we, z mięsem na smalcu. Czasem jadło się 
bardzo późno i bardzo ciężko. Na szczęście 
w porę odkryłem, że można jeść lżej.

tl: Miał Pan kiedykolwiek problem 
z nadwagą?
t.Z.: Cały czas się z tym problemem bo-
rykam. Wszystko zmieniło się, gdy posze-
dłem do wojska. W związku z tym, że by-
łem w siłach lotniczych, posiłki były dość 
obfite, ale regularne. Każdemu przysługi-
wały porządne racje żywieniowe ze wzglę-
du na potrzebę określonej liczby wita-
min przewidzianej dla lotników. W sumie 

łe szynki i kiełbasy. Na jednej z nich był 
napis „Kiełbasa dla odchudzających się”...

tl: Pojawił się kryzys?
t.Z.: Oczywiście, ale powiedziałem so-
bie, że muszę go przezwyciężyć i nie dam 
za wygraną. Miałem świadomość, że trwa 
to już jakiś czas i przynosi wspaniałe efek-
ty – miałbym to wszystko zaprzepaścić, 
a potem od początku nadrabiać? To nie 
miałoby sensu. Musiałem zacisnąć zę-
by i osiągnąć zamierzony efekt. Życie jest 
na tyle długie, że jeszcze zdążę wszystkie-
go posmakować.

tl: W jaki sposób ta dieta na Pana  
podziałała?
t.Z.: Poczułem się lepiej psychicznie. 
Schudłem ponad 16 kilogramów, stałem 
się lżejszy. Poczułem się zwycięzcą! Coś so-
bie zaplanowałem i udało mi się. Zwycięz-
cy zawsze czują się lepiej, zwłaszcza że to 
zadanie narzuciłem sobie sam i też sam 
dążyłem do wygranej. Znajomi również 
zauważyli, że coś się we mnie zmieniło.

tl: Udało się Panu zmotywować kogoś 
do zmiany stylu życia?
t.Z.: Osoby, które zwróciły uwagę na 
moją fizyczną zmianę, pytały się, jak to 
zrobiłem. Głównie były to panie, którym 
polecałem tę samą dietę. Wiem, że też im 
się udało osiągnąć cel. Stworzyła się z te-
go mała grupa wsparcia, dzięki czemu 
mamy więcej wspólnych tematów. Wie-
my, że warto podejmować temat walki 
z samym sobą, bo to przynosi efekty. 

tl: Podstawowa rzecz to dieta. Jak więc 
do tego dołożyć jeszcze spory wysiłek fi-
zyczny?
t.Z.: Jest to bardzo trudne. Myśla-
łem, że jak schudnę, to od razu bę-
dę miał więcej siły do biegania i będę 
osiągał lepsze wyniki w bieganiu. Oka-
zało się jednak, że wraz z ubytkiem ki-
logramów odeszły siły. Zrozumiałem 
to dopiero wtedy, gdy spotkałem się 
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z technologiem żywienia, który wytłu-
maczył mi, że w odchudzaniu nie cho-
dzi o zrzucanie tkanki mięśniowej tylko 
tłuszcz! To jest zupełnie inne zagadnie-
nie. Trzeba dostarczać organizmowi od-
powiednią ilość białka, układać sposób 
żywienia do ćwiczeń fizycznych i pamię-
tać, że należy żywić się nie tylko przed, 
ale i po wysiłku. Metody, które ja stoso-
wałem w latach 90., mocno zderzyły się 
z tym, czego dowiedziałem się o zdro-
wym odżywianiu w XXI wieku. 

tl: Praca w telewizji jest bardzo niere-
gularna. Jak udaje się Panu w takim try-
bie życia myśleć o zdrowym odżywianiu 
i ćwiczeniach?
t.Z.: Są takie dni, kiedy wstaję o świ-
cie, czyli o 4.40, ponieważ mam dyżur 
w stacji. Są też takie dni, kiedy z redakcji 
wychodzę po północy. Gdy docieram do 
domu, biorę jeszcze psa na spacer i kła-
dę się koło 2-3. Mam bardzo rozregulowa-
ny tryb życia, co jest bardzo trudne przy 
utrzymaniu zdrowego stylu życia. Naj-
ważniejsza jest przecież systematyczność 
w działaniu! Skoro jednak nie mogę za-
panować nad swoim czasem i wypoczyn-
kiem, mogę postarać się o pilnowaniu re-
gularnego jedzenia.  

tl: Jak w takim razie wygląda typowy 
Pański dzień?
t.Z.: Gdy więc wstaję tak wcześnie, jem 
drobne śniadanie około piątej rano. Ko-
lejny posiłek spożywam dopiero wte-
dy, gdy żołądek o niego poprosi. Zazwy-
czaj jest to koło 9-10. Jeśli wiem, że mam 

wejście przed kamerą, wypijam herbat-
kę ziołową i jem kanapkę. Jak tylko poczu-
ję, że żołądek się tego domaga, sięgam po 
coś konkretnego. Staram się jeść mniej, 
ale częściej. Jednocześnie unikam wycho-
dzenia z domu głodnym – zawsze biorę 
chociażby jabłko na drogę, jeśli nie chce 
mi się jeść. Kolejną zasadą jest to, by mię-
dzy ostatnim posiłkiem poprzedniego 
dnia a pierwszym dnia następnego minę-
ło 12 godzin. Żołądek musi mieć czas na od-
poczynek, a także, aby dobrze nam się spa-
ło. Trzymam się tej sprawdzonej zasady.

tl: W jaki sposób ostatnio wykorzystuje 
Pan czas na sport?
t.Z.: Gram z kolegami z telewizji w pił-
kę nożną, mamy treningi dwa razy w ty-
godniu. Również ze Stowarzyszeniem 
Dziennikarzy Polskich mamy druży-
nę sportową, a także zdarza się, że zna-
jomi wyciągają mnie jeszcze na mecz. 
Mam wiele możliwości poruszać się w ty-
godniu. Mimo obowiązków zawodowych 
udaje mi się przynajmniej dwa razy w ty-
godniu pograć w piłkę. Jestem również 
zapraszany na biegi. Tradycją stało się, 
że wiosną biegam w Gnieźnie, w pierw-
szy weekend października wpadam do 
Kalisza na Bieg Prometeusza... Zawsze 
mnie to motywuje, żeby kilka tygodni 
wcześniej zacząć biegać.

tl: Biega Pan tylko dla miejsca 
na podium?
t. Z.: Biegam zwłaszcza dla przyjemno-
ści! Fajnie jest mieć dobry czas, ale najważ-
niejsze jest uczestnictwo w takim biegu 
oraz walka z samym sobą. Najprzyjemniej-
sza myśl przychodzi potem sama do gło-
wy, że ten czas na trasie nie był stracony. 
Wszyscy sobie pomagają, żeby osiągać lep-
sze wyniki. Gry zespołowe to też fajny spo-
sób spędzania czasu, gdy wymieniamy ze 
sobą kilka podań jeden na jeden, a jak ko-
muś uda się zdobyć bramkę, to jest dopiero 
wielkie szczęście! 
tl: Dziękujemy za rozmowę. 

Najważniejsza jest 
systematyczność 
w działaniu!

Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w 
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chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Jaskra z wąskim kątem przesączania.
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Marian witkowski: W Polsce sprze-
dawanych jest kilkanaście tysięcy róż-
nych leków. Na przeciętną aptekę przy-
pada ich pięć-sześć tysięcy. Podstawowy 
podział to ten na leki, które przepisuje le-
karz, i te wydawane bez recepty, czyli 
OTC (ang. Over the Counter), jak się je po-
tocznie nazywa w branży farmaceutycz-
nej. Idea OTC umożliwia pacjentom samo-
leczenie powszechnych dolegliwości, jak 
również w okresie przed zasięgnięciem 
porady lekarskiej.

tl: Czy to ma wpływ na cenę leków bez 
recepty?
M.w.: Tak, gdyż te leki mogą być sprze-
dawane w niemal dowolnej cenie, 
tzw. umownej. Tu nie ma ograniczeń 
prawnych. Ograniczeniem jest tylko kie-
szeń pacjenta, czyli rynek. Apteki stara-
ją się być konkurencyjne i oferować te le-
karstwa taniej, co jest wynikiem różnych 
rabatów pochodzących od producenta lub 
hurtowni, jak również ilości tego leku ku-
pionego przez daną aptekę. Jednak nie 
jest możliwe, aby jedna placówka miała 
wszystkie preparaty w tak korzystnej dla 
pacjenta cenie. Będzie to raczej kilka po-
zycji do wyboru. 

tl: A jak na tym tle wygląda sprawa le-
ków na receptę?
M.w.: Tę grupę leków dzielimy na dwie 
części – refundowane i nierefundowa-
ne przez NFZ. Oczywiście, jeśli rozpatru-
jemy to w kategoriach ceny, czyli tego, ile 
płaci sam pacjent. Zapłata ta to nie jest W gąszczu leków

Dlaczego leki refundowane mają we wszystkich 
aptekach taką samą cenę? Które lekarstwa możemy 
kupić w promocji? Na te i inne pytania odpowiada 
nasz ekspert – marian witkowski, konsultant 
farmaceutyczny i trener w firmie Farma center.

Leki antykoncepcyjne, 
żele i krople do oczu, 
mimo że na receptę, 
nie są refundowane.

To, co płaci pacjent za 
lek refundowany, nie 
jest pełną ceną leku. 
Resztę dopłaca NFZ.

cena całkowita leku, bo do tego, ile uisz-
cza pacjent, resztę dopłaca NFZ. 

tl: A czy są lekarstwa na receptę cał-
kowicie odpłatne, do których budżet 
państwa nie dopłaca?
M.w.: Oczywiście, na przykład le-
ki antykoncepcyjne – musimy je kupić 
w pełnej cenie. Do grupy preparatów 
pełnopłatnych zaliczyć możemy anty-
biotyki do użytku zewnętrznego w po-
staci maści, żeli oraz kropli do oczu 
oraz na przykład leki stosowane w le-
czeniu trądziku.

tl: Druga grupa lekarstw na receptę 
to leki refundowane?
M.w.: Tak, i tu pacjentom należy się 
wyjaśnienie, jak funkcjonuje nowy sys-
tem refundacji, wprowadzony od 2012 
roku. Ceny tych lekarstw zmieniane 
są przez Ministerstwo Zdrowia raz na 
dwa miesiące. I przez te dwa miesią-
ce zapłata pacjenta za dane lekarstwo 
we wszystkich aptekach w Polsce jest 
taka sama. Po okresie dwóch miesię-
cy odpłatność i zapłata pacjenta zosta-
ją odgórnie zmienione i znowu w okre-
sie obowiązywania nowej – wszędzie 
są identyczne.

tl: Ale pamiętamy takie hasło „Leki za 
grosz”. Swego czasu było dość popular-
ne...
M.w.: Wejście w życie w roku 2012 no-
wej ustawy refundacyjnej zablokowa-
ło możliwość jakichkolwiek aptecznych 
działań promocyjnych w obszarze leku 
refundowanego. Oznacza to, że od usta-
lonej odgórnie zapłaty, jaką ma ponieść 
pacjent, nie można już udzielać raba-
tów ani obniżać ceny, a tym bardziej 
sprzedawać leku za grosz. Taki proce-
der jest wykroczeniem ściganym przez 
polskie prawo.

tl: Ale komu to przeszkadzało? Prze-
cież wcześniej pacjenci mogli kupować 

redakcja tl: Panie magistrze, 
do redakcji naszego magazynu przycho-
dzi wiele pytań od pacjentów, którym 
trudno jest się zorientować w nowych 
zasadach dotyczących leków refundo-
wanych. Pytają, dlaczego leki bez re-
cepty w różnych aptekach mają różną 
cenę, często promocyjną, a leki refun-
dowane – nie. Jak pacjent ma się w tym 
połapać? Czy mógłby Pan to fachowo 
uporządkować?

taniej, czasem właśnie za grosz.
M.w.: Pozornie, bo de facto wszy-
scy, jako podatnicy, do tego dopłacali-
śmy. Cena każdego leku refundowanego 
jest stała, jeśli pacjent kupuje drogi lek 
za symboliczną kwotę, wówczas budżet 
państwa musi pokryć różnicę. A skąd? 
Ano z naszych podatków. Ponadto ni-
ska cena niektórych leków powodowa-
ła ich nadmierną konsumpcję. Znacz-
nie wyższą niż istniała konieczność. 
Pojawiło się w prasie wiele artykułów 
o lekach wyrzucanych do śmietnika, 
bo skoro można było je kupić za grosz, 
pacjenci uważali, że „nic nie były war-
te”. Może to skrajny przykład, na pew-
no uproszczenie oddające istotę sytuacji. 
Pomijając fakt, jak bardzo taki proce-
der wyrzucania leków do śmietnika jest 
szkodliwy dla środowiska.

tl: Co radziłby Pan pacjentowi, któ-
ry chce jak najtaniej kupić niezbędne 
mu lekarstwa?
M.w.: Przy obowiązującym systemie 
w ochronie zdrowia nie ma już sen-
su szukać, gdzie dany lek refundowany 
będzie sprzedawany taniej, gdyż w każ-
dej aptece będzie on miał identycz-
ną cenę. Jest jeszcze kwestia tańszych 
zamienników, ale to już zagadnienie 
na kolejną rozmowę. Warto natomiast 
szukać promocyjnych cen na leki popu-
larne, z grupy OTC, czyli jak na począt-
ku rozmowy tłumaczyłem, te sprzeda-
wane bez recepty.

tl: Dziękujemy za rozmowę. 
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W dawnych czasach od-
mrożone stopy i dło-
nie moczono w wy-
warze owsa lub kory 
dębowej, miejsca na 

skórze, które ucierpiały od mrozu smaro-
wano naftą i sokiem z kapusty. Dziś w ap-
tekach jest wiele rodzajów maści i kremów 
zapobiegających skutkom działania niskich 
temperatur.

naczynia krWionośne
Wydawać się może, że do odmroże-

nia potrzebny jest mróz. Nic bardziej myl-
nego. Może do niego dojść nawet wów-
czas, gdy temperatura nie przekracza zera, 
szczególnie przy wilgotnej i wietrznej po-
godzie. Gdy mróz jest duży, wychłodzenie 
odsłoniętych miejsc jest po prostu szybsze. 
Szczególnie u dzieci, które momentalnie 
tracą ciepło. Przy dłuższym przebywa-
niu na świeżym powietrzu, podczas bar-
dzo niskich temperatur, w miejscach nie-
osłoniętych ciepłym ubraniem może dojść 
do uszkodzenia skóry, tkanki podskórnej, 
a nawet mięśni. Jest to efekt skurczu na-
czyń krwionośnych, zaburzonego mikro-
krążenia, a nawet wytworzenia się krysz-
tałków lodu w tkankach. W poważnych 
odmrożeniach z powodu niedożywienia 
tkanek może dojść do martwicy i zatrzy-
mania akcji serca.

Wyróżnia się cztery stopnie odmrożeń. 
Przy lekkim, pierwszego stopnia – skóra 

najpierw blednie, potem czerwienieje, jest 
obrzęknięta i spierzchnięta. Przez pewien 
czas można odczuwać pieczenie. Te zmia-
ny skórne nie pozostawiają jednak żad-
nego śladu. W przypadku odmrożeń dru-
giego stopnia – mogą się pojawić pęcherze 
z surowicą, potem strupy, które odpada-
ją po kilku tygodniach. Skóra w tych miej-
scach staje się nadwrażliwa przy kolejnych 
ekspozycjach na mróz. Uwaga! Zmiany te 

goją się wolno. Odmrożenie trzeciego stop-
nia jest uznawane za ciężkie. Na skórze ro-
bią się pęcherze z płynem surowiczym, 
często trudno gojące się owrzodzenia oraz 
martwica tkanek. Dochodzi do uszkodze-
nia skóry i mięśni, po których zostają śla-
dy, blizny, zmiany. Ale najpoważniejsze 
jest odmrożenie czwartego stopnia, w któ-
rym owe zmiany mają miejsce w obrębie 
całej grubości skóry, w mięśniach, a na-
wet kościach. Z powodu martwicy tkanek 
występują owrzodzenia i zakażenia. Mar-
twe tkanki muszą zostać chirurgicznie 

Uwaga
odMrożenia

na

odmrozić sobie uszy 
to niezbyt przyjemna sprawa. 
Niestety, zimą dość często 
się to zdarza. Najbardziej 
narażone są odsłonięte 
części ciała: nos, policzki, 
uszy, broda oraz ręce i stopy.     CZapKa, sZaLiK, RęKawiCZKi, TłusTy KRem

Spacery na świeżym powietrzu są zbawien-
ne dla naszego organizmu. O każdej porze ro-
ku warto wyjść z domu, aby pieszo pokonać kil-
ka kilometrów. To hartuje organizm, poprawia 
metabolizm i samopoczucie. Mróz, nawet du-
ży, nie powinien nas zatrzymywać w mieszka-
niu. Wystarczy ciepło się ubrać i twarz zabezpie-

czyć tłustym kremem. Również dzieciom dobrze 
jest wpajać od małego, że ciepła bielizna, czap-
ka, szalik i rękawiczki są nieodzowne. Na space-
ry w mroźną pogodę najlepiej jest ubierać się 
„na cebulkę”, czyli zakładać pod kurtkę kilka 
warstw lżejszej i przewiewnej odzieży zamiast 
np. jednego bardzo grubego swetra.  

Do odmrożenia 
niepotrzebny jest 
mróz. wystarczą 
wilgoć i wiatr.

anna suKmanowsK a 
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Z D r o w i e

Alfavic łagodzi bóle i uczucie ciężkości nóg. Jeśli masz 
problemy z krążeniem żylnym nóg, odczuwasz ból, 
często puchną Ci nogi sięgnij po A�avic. Zawarta w 
nim zmikronizowana Diosmina działa ochronnie na 
naczynia krwionośne i poprawia napięcie żył, dzięki 
czemu usuwa ból i uczucie ciężkości nóg.

AFLAVIC® 600 mg x 30 tabl. powl.
Na zdrowe nogi czas: Aflavic!

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

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diosmine lub którąkolwiek substancję pomocniczą 
produktu leczniczego.  Skład: 1 tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot 
odpowiedzialny: Polfarmex S.A.

19,45 zł*

42,26 zł**
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jąc termofor. Dlaczego? Ponieważ z powodu 
braku czucia może dojść do oparzenia. Le-
piej więc stopniowo rozgrzewać ręce i sto-
py w kąpieli wodnej, około plus 40 stopni C. 
W pierwszym stopniu odmrożenia można 
posmarować skórę maścią. Lekarze zalecają 
zwykle Alantan, Pantenol lub Bepanten.

ciepły uBiór i ruch
– My, dermatolodzy, najczęściej spo-

tykamy się z odmrożeniami pierwszego 
stopnia – mówi dr Iwona Pniewska. Jak 
się przed nimi zabezpieczyć? Na space-
rze warto jak najwięcej się ruszać. Ręce 
najlepiej chronią rękawiczki z jednym 
palcem. Chodzi o to, żeby tymi palcami 
swobodnie poruszać, aby poprzez ruch 
się grzały. Buty powinny być wygodne, 
nie za małe i ocieplone. Ważne jest na-
krycie głowy i uszu. Jak wiadomo, one 
bardzo łatwo przemarzają. A jeżeli już 
raz do tego dojdzie, uszy stają się bar-
dzo wrażliwe na zimno.

kremy i maści 
W czasie mrozu trzeba unikać uży-

wania na twarz żeli i kosmetyków na-

wilżających. Odkryte części twarzy, 
czyli policzki, czoło i nos, najlepiej jest 
smarować tłustymi kremami, wręcz 
ekstremalnie tłustymi, które tworzą 
warstwę znakomicie izolującą przed 
zimnem. Ze względu na delikatną skó-
rę szczególnej troski wymagają usta. 
Powinno się na nie nakładać specjal-
ną tłustą pomadkę lub wazelinę. Tu 
nie chodzi jedynie o pielęgnację skó-
ry, lecz o jej pełną ochronę. – O tłu-
stym kremie powinni też pomyśleć pa-
nowie, którzy najczęściej nie używają 
tego typu kosmetyków, uważając, że 
to niemęskie. To wielki błąd, zwłasz-
cza dla mężczyzn, którzy bardzo dużo 
czasu spędzają na świeżym powietrzu 
– stwierdza dr Iwona Pniewska. Der-
matolodzy podkreślają, że większość 
pacjentów z odmrożeniami twarzy, 
uszu i dłoni to właśnie płeć brzydka.

Jeżeli spacerujemy albo jeździmy 
na nartach, krem ochronny na zimę po-
winien być nie tylko tłusty, lecz także 
zawierać filtr przeciwsłoneczny. I jesz-
cze ciekawostka. W sklepach pojawiły się 
ogrzewacze do butów narciarskich. Może 
warto z nich korzystać, stojąc np. w dłu-
gich kolejkach do wyciągów.

odmroziny 
Powstają przy ograniczonym dzia-

łaniu zimna na skórę i wywołują stan 
zapalny tkanki podskórnej. – Na od-
mroziny narażone są te panie, które 
mimo naprawdę siarczystych mrozów 
nie zakładają ciepłej bielizny i noszą 
np. zbyt cienkie spodnie – mówi nasz 
ekspert. – Zauważyłam, że odmro-
ziny często powstają u kobiet, które 
jeżdżą konno. Nie są zbyt przyjem-
ne. Występują na wewnętrznych po-
wierzchniach ud albo kolanach. Wy-
magają szczególnej pielęgnacji, gdyż 
skóra w tych miejscach robi się czer-
wona i bardzo swędzi. Czasami nawet 
szczypie. Później może blednąć i si-
nieć. W przypadku odmrozin zalecam 
natłuszczające kremy – dodaje nasz 
ekspert. 

usunięte, a niektóre części ciała, np. uszy 
czy palce, mogą wręcz samoistnie „od-
paść”, co wiąże się z groźnymi infekcja-
mi. Takie uszkodzenia są, niestety, trwałe 
– pozostawiają szpecące blizny.

pierWsza pomoc
 – Temperaturę ciała przywraca się 

powoli – mówi dr Iwona Pniewska, spe-
cjalista dermatolog. – Pokrzywdzonego 
trzeba otulić kocem. W przypadku hipo-
termii, czyli ochłodzenia całego organi-
zmu, np. po wpadnięciu do lodowatej wo-
dy lub w śnieżną zaspę, należy podawać 
ciepłe, słodkie napoje. Ciężkich odmro-
żeń nie powinno się leczyć samemu, ko-
nieczna jest pomoc lekarza. Jeżeli na ciele 
utworzyły się pęcherze, lekarz powinien 
usunąć z nich strzykawką płyn surowi-
czy. Wówczas tworzy się jakby opatrunek. 
Jeżeli pęcherz zostanie przerwany, trzeba 
go usunąć i nałożyć w tym miejscu tłusty 
krem z preparatem przeciwbakteryjnym 
– kończy doktor Pniewska.

W lżejszych odmrożeniach dłoni czy 
policzków nie powinno się rozcierać, ogrze-
wać, polewając gorącą wodą czy przykłada-

r e k l a m a
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Często ból nasila się przy 
schylaniu lub ucisku okolic 
zatok. Zależnie od stadium 
choroby może wystąpić wod-

nisty, cieknący katar lub przeciwnie 
– obrzęk i blokada nosa. Nurofen Zato-
ki to lek, który doskonale sobie poradzi 
z objawami grypy i przeziębienia, taki-
mi jak niedrożność nosa i zatok obocz-
nych z towarzyszącym bólem głowy, 
bólami związanymi z niedrożnością za-

tok oraz gorączką w przebiegu przezię-
bienia lub grypy. Preparat ten łączy 
w sobie działanie ibuprofenu i pseu-
doefedryny (w postaci chlorowodorku 
pseudoefedryny).

Ibuprofen działa przeciwbólowo, 
przeciwgorączkowo i przeciwzapal-
nie, dlatego przyniesie ulgę od bólu 
i zmniejszy stan zapalny. Ponadto blo-
kuje uwalnianie prozapalnych cyto-
kin, dzięki czemu hamuje i zapobiega 
dalszemu rozwojowi zapalenia.

Z kolei pseudoefedryna to substan-
cja, która obkurcza rozszerzone naczy-
nia krwionośne w jamie nosowej, dzię-
ki czemu udrożnia nos oraz zmniejsza 
obrzęk i wysięk. To podwójne działa-
nie przyniesie szybką ulgę w objawach 
grypy i przeziębienia. 

art yKuł sponsorowany

Na ratunek
ZatokoM

w okresie zimowym jesteśmy najbardziej narażeni  
na infekcje. Niższe temperatury obniżają nam odporność, 
co w konsekwencji prowadzi do objawów przeziębienia 
lub grypy. Dużo częściej zapadamy na schorzenia zatok 
 – rozwija się stan zapalny, który skutkuje obrzękiem 
i bólem w okolicy nosa i czoła.

Nurofen Zatoki skutecznie zwalcza objawy przeziębienia i grypy oraz udrożnia nos i zatoki. Nurofen Za-
toki, Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum, 200 mg + 30 mg, tabletki powlekane. Skład: Jed-
na tabletka zawiera: 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku (Pseu-
doephedrini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Stosować doraźnie w celu złagodzenia objawów 
niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożno-
ścią zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia. Przeciwwskazania: u pacjentów z nadwraż-
liwością na ibuprofen, pseudoefedrynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego 
oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowe-
go lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszło-
ści objawy alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z chorobą wrzodową żołądka 
i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po 
zastosowaniu NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydol-
nością serca; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 
(zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); z ciężką chorobą układu krążenia, taką jak choro-
ba niedokrwienna serca, częstoskurcz i ciężkie nadciśnienie tętnicze; z jaskrą z wąskim kątem przesączania; 
u których wystąpiło zatrzymanie moczu; z nadczynnością tarczycy; ze skazą krwotoczną; z krwotocznym 
udarem mózgu w wywiadzie lub występowaniem czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopo-
dobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład przyjmowanie leków zwężających na-
czynia krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo; 
w ciąży i podczas laktacji. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. PL/2013-09/25
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Słodkie życie
cukrZyka

choroba ta zbiera coraz większe żniwo, 
zwłaszcza jej drugi typ. Niestety,  

często przez długi czas rozwija się  
w ukryciu, a nierozpoznana  

podstępnie niszczy zdrowie. 

agniesZK a leCieje wsK a

i senność. Wynikają one z tego, że gluko-
za zamiast we wnętrzach komórek znajdu-
je się we krwi. Komórki nie mają więc źró-
dła energii. Stąd uczucie opadania z sił. 
I na koniec dobrze jest zwrócić uwagę, czy 
nie zdarza nam się częściej niż dotych-
czas mrowienie lub przejściowa utrata czu-
cia w stopach. Syndromy te związane są 
z neuropatią, czyli zniszczeniem nerwów 
wynikającym z podwyższonego stężenia 
glukozy we krwi. 

proste Badanie
Aby sprawdzić, czy ma się cukrzy-

cę, trzeba wykonać badanie poziomu cu-
kru we krwi. Na pobranie krwi z żyły 
trzeba się zgłosić, będąc na czczo (czyli 
co najmniej 8 godzin po ostatnim posiłku). 
O chorobie zwykle świadczy wynik powy-
żej 126 ml/dl we krwi, potwierdzony dwo-
ma badaniami. Dodatkowo lekarz  może 
zlecić tzw. test doustnego obciążenia glu-
kozą. Najpierw bada się poziom cukru na 
czczo, potem 30, 60, 90 i 120 min po wypi-
ciu 75 g glukozy. Jeśli dwie godziny po wy-

piciu roztworu poziom cukru we krwi nie 
powróci do normy – to może oznaczać, 
że jesteśmy chorzy. 

stosujmy się do zaleceń 
Cukrzyca jest bardzo niebezpieczna, 

gdyż nie dotyczy tylko jednego organu, 
wpływa na cały organizm. Aby utrzymać 
go w dobrej kondycji, leczenie musi być 
kompleksowe. Specjaliści zalecają: 

◆ dietę, której celem jest niedopuszcza-
nie do wahań cukru. Menu cukrzycowe 
przy okazji umożliwia zrzucenie nadwa-
gi. To ważne, bo otyłość zwiększa oporność 
komórek na działanie insuliny i utrudnia 
leczenie choroby. 

◆ ćwiczenia fizyczne – są nieodłącz-
ną częścią leczenia cukrzycy. Okazu-
je się, że ruch działa podobnie do insuli-
ny. Zwiększa zużycie cukru przez komórki 
mięśniowe, a to prowadzi do spadku pozio-
mu cukru we krwi, przyczyn cukrzycy ty-
pu 2. Idealna dawka ruchu to gimnasty-
ka lub szybki marsz pięć razy w tygodniu 
po 30 minut. 

◆ stosowanie leków – na początek za-
żywa się zwykle doustne środki stymulu-

jące produkcję insuliny, zwiększające jej 
przyswajalność przez komórki lub obniża-
jące poziom cukru. Z czasem jednak może 
być konieczne wprowadzenie insuliny; 

◆ regularne badania – podstawa to 
mierzenie poziomu glukozy. O tym, jak 
często powinno się to robić, powie diabe-
tolog. Badanie takie przeprowadza się sa-
modzielnie, przy użyciu glukometru. Je-
go obsługa jest prosta – uczy jej lekarz. 
Oprócz codziennych domowych pomiarów 
poziomu cukru trzeba również kilka razy 
w miesiącu mierzyć sobie ciśnienie (przy 
cukrzycy lubi się podnosić). Ważne są rów-
nież regularne wizyty u diabetologa (co 1- 3 
miesiące). Specjalista zapewne będzie za-
lecał dodatkowe testy. Oprócz dokładnych 
badań poziomu cukru, spodziewać się na-
leży, m.in. badania poziomu cholesterolu, 
analizy próbki moczu oraz poziomu hemo-
globiny glikowanej we krwi (wynik poka-
zuje średni poziom glukozy z ostatnich 2-3 
miesięcy). Przynajmniej raz w roku po-
winno się chodzić do lekarza okulisty, gdyż 
choroba może pogarszać wzrok. � �

DieTa To poDsTawa 
Dobrze skomponowane menu cukrzyco-
we w wielu przypadkach pozwala,  
po konsultacji z lekarzem, na rezygnację 
z niektórych leków. Aby utrzymać cukier 
w ryzach, trzeba pamiętać, żeby:

•  jeść częściej, a mniejsze porcje – najlepiej 
5-6 razy dziennie, najlepiej w odstępach 
dwu-, trzygodzinnych. wraz z mniejszy-
mi porcjami do krwi dostają się niewielkie, 
ale systematyczne dawki glukozy; 

•  wybierać produkty o jak najniższym indek-
sie glikemicznym. tabele znaleźć można 
m.in. na stronie www.indeks.glikemiczny.
pl. podnoszą one łagodnie poziom gluko-
zy we krwi, to zaś zapobiega hiperglikemii 
(skokom cukru);

•  kontrolować ilość tłuszczu w diecie – wy-
bierać chude wędliny, mięso i ryby. Zamiast 
majonezu i śmietany stosować oliwę i oleje 
roślinne (nadmiar tłuszczu zwiększa ryzyko 
powikłań cukrzycowych);

•  zmienić sposób przygotowywania posiłków 
– makaron tylko al dente, a ryż i kasze wy-
łącznie na sypko (trawi się je dłużej, dzięki 
czemu poziom glukozy we krwi nie podnosi 
się tak szybko);

•  jeść warzywa do każdego posiłku 
(porcja wielkości około jednej filiżanki). 
są one źródłem błonnika, a ten pomaga 
trzymać cukier w ryzach. 

Tomasz Żebrowski, specjalista dietetyk

Z cukrzycą można żyć 
długo i szczęśliwie. 
pod kontrolą lekarza.

Z cukrzycą nie ma żartów 
– szczególnie z tą nieleczoną. 
Gdy poziom glukozy nie jest 
odpowiednio kontrolowany, 
cały organizm cierpi – uszko-

dzeniu ulegają m.in. połączenia nerwowe 
i naczynia krwionośne. A to grozi powi-
kłaniami, do których należą m.in. ze-
spół stopy cukrzycowej, który w skrajnych 
wypadkach może zakończyć się amputa-
cją nogi, oraz choroba wieńcowa, która, 
jak wiadomo, może prowadzić do zawału. 
To jednak jedne z najgorszych scenariuszy, 
które wcale nie muszą się ziścić, bo prawi-
dłowo leczona cukrzyca nie pogarsza w ża-
den sposób komfortu życia chorego. Można 
z nią żyć w dobrej formie dziesiątki lat.

pierWsze oBjaWy
Najłatwiej wykryć chorobę, regular-

nie badając sobie poziom cukru. Specjali-
ści twierdzą, że najlepiej sprawdzać swój 
poziom glukozy we krwi raz w roku. Ko-
niecznie po czterdziestce, bo ryzyko cho-

roby wzrasta z wiekiem. Przy regularnej 
kontroli stanu zdrowia chorobę tę moż-
na zdiagnozować jeszcze w zalążku. War-
to bacznie obserwować swój organizm, 
szczególnie jeśli w rodzinie zdarzały się 
przypadki zachorowań na cukrzycę albo 
mamy nadwagę, palimy papierosy i pro-
wadzimy siedzący tryb życia. Co powin-
no budzić podejrzenia? Niepokojącymi 
objawami są: wzmożone pragnienie, czę-
ste oddawanie moczu oraz nagłe chudnię-
cie – komórki naszego organizmu potrze-
bują glukozy, by zamienić ją w energię. 
Aby dostać się do wnętrza komórki, gluko-
za potrzebuje „klucza”, którym jest insuli-
na. Gdy trzustka produkuje za mało tego 
hormonu lub komórki nie chcą się otwo-
rzyć dla glukozy, tak jest w przypadku cu-
krzycy właśnie, zaczynają „głodować”. 
Organizm broni się przed niedożywieniem 
i uruchamia mechanizmy zwiększające 
apetyt. Niestety, w takiej sytuacji, nawet 
jeśli je się naprawdę dużo, glukoza i tak 
nie wniknie do komórek. Wtedy organizm 
zacznie zużywać tkankę tłuszczową i na-
stępuje spadek wagi. Nadmiar glukozy bę-
dzie wydalany z moczem, stąd częstsze wi-
zyty w toalecie. Najpierw jednak musimy 
tę glukozę rozpuścić, dlatego mamy zwięk-
szone pragnienie. 
Kolejna niepokojąca grupa objawów 
to zmiany skórne: świąd (szczególnie 
w okolicy narządów płciowych), czyra-
ki, grzybica paznokci, złe gojenie ran, 
wykwity oraz łatwo powstające sinia-
ki. Na cukrzycę mogą też wskazywać ob-
jawy stomatologiczne: ropniaki przyzęb-
ne, uporczywe pleśniawki lub zakażenia 
drożdżakowe jamy ustnej. Warto również 
zwrócić uwagę na zwiększone zmęczenie 
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Na chorobę tę, związaną 
przede wszystkim z niedo-
borem żelaza, a co za tym 
idzie hemoglobiny – czer-
wonego barwnika krwi 

– w większości przypadków cierpią kobie-
ty. Objawy na początku są bardzo dyskret-
ne, bo nasz organizm doskonale przystoso-
wuje się nawet do niewielkiej ilości żelaza 
i związanego z tym niedotlenienia tkanek. 
Z czasem jednak choroba daje o sobie znać 
coraz bardziej.

skąd ten proBlem
Hematolodzy – specjaliści od chorób 

krwi – zazwyczaj wskazują cztery podsta-
wowe przyczyny anemii u kobiet:
•  krwawienia, zarówno te ukryte, np. 

z przewodu pokarmowego, jak również 
– bardzo częste u pań w różnym wieku 
– zbyt obfite miesiączki;

•   wzrost zapotrzebowania na żelazo, 
np. w czasie ciąży i karmienia piersią;

•   niedostateczne dostarczanie organizmo-
wi żelaza, np. przy dietach wegetariań-
skich i wegańskich oraz niektórych re-
strykcyjnie odchudzających;

•   niewłaściwe wchłanianie tego składnika 
z przewodu pokarmowego, np. przy scho-
rzeniach żołądka i jelit.

Na anemię dość często cierpią dzie-
ci, szczególnie te, które szybko rosną, oraz 
te, których dieta jest mało urozmaicona. 
Wówczas następuje gwałtowny wzrost za-
potrzebowania na ten pierwiastek. 

Każdemu z nas zdarzają się gorsze dni, czujemy się 
zmęczeni i nie w formie. Jeśli jednak takie sytuacje się 
powtarzają, warto się przebadać. może się bowiem okazać,  
że za tymi niedyspozycjami stoi… anemia. 

agniesZK a K wiatKowsK a

produkty bogate 
w żelazo powinniśmy 
jadać jak najczęściej.

oBjaWy choroBy
Są mało charakterystyczne. Zwykle 

pojawia się zmęczenie, które nie mija mi-
mo wypoczynku. Łatwo je jednak zlekce-
ważyć, zrzucając na karb przepracowania. 
Niektóre symptomy można dosłownie za-
uważyć... patrząc w lustro. Przede wszyst-
kim skóra i błony śluzowe tracą swój różo-
wy kolor. Najlepiej widać to na wargach, 
które stają się blade, oraz na spojówkach 
oczu – osoba chora, gdy odchyli dolną po-
wiekę, zamiast żywo czerwonych zobaczy 
blade tkanki. Na niedokrwistość  reagują 
także włosy – stają się przesuszone, łamli-

we i wypadają. Dodatkowo pojawić się mo-
gą również zadyszka po podbiegnięciu do 
autobusu czy pokonaniu paru schodków, 
kołatanie serca (często myślimy, że to ner-
wica), zajady, problemy z pamięcią i kon-
centracją, senność i skłonność do depresji 
oraz zawroty głowy. 

pomoc specjalisty
Większość lekarzy uważa, że każda 

kobieta powinna robić raz w roku mor-

fologię. Dzięki temu można zdiagnozo-
wać anemię i wiele innych chorób na bar-
dzo wczesnym etapie. Badanie to szybko 
ujawni, czy we krwi jest właściwa liczba 
czerwonych ciałek (erytrocytów) oraz od-
powiedni poziom hemoglobiny i hemato-
krytu. Jeśli nie, specjalista może zlecić ba-
dania dodatkowe, w tym poziomu żelaza. 
Gdy ten okaże się zbyt niski, lekarz prze-
pisze żelazo w tabletkach. Uwaga, w przy-
padku anemii nie wystarczy łykanie pre-
paratów witaminowych bez recepty. 
W zależności od stopnia zaawansowania 
choroby leczenie trwa od kilkunastu ty-
godni do kilkunastu miesięcy. Warto jed-
nak wiedzieć, że w czasie terapii samopo-
czucie może być kiepskie. Dzieje się tak za 
sprawą kłopotów z żołądkiem, które czę-
sto pojawiają się przy okazji stosowania 
preparatów z wysoką dawką żelaza. Aby je 
ograniczyć, najlepiej jest przyjmować ta-
bletki na czczo – pół godziny przed śnia-
daniem. To łagodzi bóle brzucha, biegun-
ki lub zaparcia i nudności. Jeśli jednak to 
nie wystarczy i problemy się utrzymają, 
warto poprosić lekarza o zmianę leku (na 
ten łagodniejszy dla żołądka). Można rów-
nież stosować środki osłonowe, np. Pra-
zol, Bioprazol lub Controloc Control. Po-
winny zmniejszyć dolegliwości. Zdarza 
się jednak, choć bardzo rzadko, że mimo 
stosowania różnych „sztuczek” żołądek 

NaTuRaLNe źRóDło 
żeLaZa

zdrowa osoba powinna dostar-
czać organizmowi 10–20 mg żelaza 
dziennie. Chorzy na anemię – jak 
najwięcej. produkty, po które war-
to sięgać ze względu na znaczącą 
zawartość żelaza, to: 

wątróbka wieprzowa (100 g) – 17 mg

wątróbka cielęca (100 g) – 10 mg

mięso wołowe (100 g) – 2,5–3,5 mg

biała fasola (100 g) – 6,9 mg

szpinak (100 g) – 2,4–3,9 mg

ziemniaki (100 g) – 1 mg

żółtko jaja kurzego – 0,95 mg

buraki (100 g) – 1,3 mg

natka pietruszki (100 g) – 6,2 mg

kasza jaglana (100 g) – 4,8 mg

szczypior (100 g) - 7,5mg

i tak się buntuje. Wtedy pozostaje już tyl-
ko uzupełnianie żelaza drogą pozajelitową 
(dożylnie), ale taką kurację przeprowadza 
się tylko w szpitalu.

na Własną rękę
Zdarza się, że samo przyjmowanie że-

laza niestety nie wystarcza. Ważna jest 
również zmiana diety. A co można zrobić, 
by przyspieszyć działanie leków i wzmoc-
nić organizm? Po pierwsze – poprawić 
przyswajanie. Żelazo najlepiej wchłania 
się w obecności witaminy C i kwasu folio-
wego. Dlatego warto popijać przyjmowa-
ny lek szklanką soku pomarańczowego 
– taki świeżo wyciśnięty z owoców zawie-
ra obydwa te związki – lub przynajmniej 
przyjmować razem z pastylką witaminę 
C. Starajmy się natomiast unikać herbaty 
i kawy, bo zawierają taniny, które tworzą 
z żelazem trudno przyswajalne związki. 
W okresie suplementacji lepiej ograniczyć 
także spożycie mleka i jego przetworów, 
bo zawarty w nich wapń utrudnia wchła-
nianie żelaza.

Po drugie, dobrze jest wspomagać się 
„żelazną” dietą. Najwięcej dobrze przy-
swajalnego żelaza znajduje się  w produk-
tach pochodzenia zwierzęcego – mięsie 
i podrobach (patrz ramka obok). Zawierają 
one bowiem tzw. żelazo hemowe, dostęp-
ne dla organizmu w 15–20 proc. Najlepiej 
przyswaja się ono z cielęciny – w 22 proc. 
Natomiast żelazo niehemowe z produktów 
roślinnych wchłania się tylko w kilku 
procentach, np. ze szpinaku ok. 2 proc., 
z sałaty 4 proc. Nie oznacza to jednak, że 
nie warto sięgać po te warzywa albo zre-
zygnować z owoców. Wręcz przeciwnie! 
Należy łączyć je z daniami mięsnymi 
ze względu na zawartość wielu witamin, 
w tym wspominanej witaminy C, i kwasu 
foliowego. I po trzecie, trzeba też pamię-
tać o codziennej porcji ruchu na świeżym 
powietrzu. 
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Alkohol pity z umiarem roz-
luźnia atmosferę, dodaje nam 
pewności siebie, przez co po-
maga zawierać nowe znajo-

mości. Cóż, kiedy ułańska fantazja niekie-
dy poniesie i wypijemy za dużo. Owo „za 
dużo” dla każdego może stanowić inną 
miarkę – w zależności od wagi, wzrostu, 
indywidualnych zdolności organizmu do 
metabolizowania alkoholu, od tego, co zje-
dliśmy przed biesiadą czy podczas niej. 
Nasze organizmy różnią się tempem przy-
swajania alkoholu i jego neutralizacji. 
U mężczyzn średnia prędkość eliminacji 
alkoholu w ciągu godziny wynosi 0,1–0,2 
promila, u kobiet jest aż o 15 proc. mniej-
sza. Alkohol ulega całkowitemu wchłonię-
ciu w ciągu 1-2 godzin. Jednak efekty jego 
stężenia we krwi mogą być różne. Ludzie 
dorośli, którzy często spożywają alkohol, 
mogą nie wykazywać zauważalnych ob-
jawów, podczas gdy u niedoświadczonego 
nastolatka to samo stężenie może spowo-
dować stan upojenia alkoholowego.
 
co za dużo, to niezdroWo

„Za dużo” w kontekście skutków 
„dnia następnego” dla wszystkich ozna-
cza to samo: zmęczenie, ból głowy, nud-
ności, a często jeszcze dużą liczbę promi-
li we krwi.  Z badań TNS OBOP wynika, 
że 80 proc. nietrzeźwych kierowców 
to osoby na kacu. Organizm, głównie wą-
troba, eliminuje alkohol stopniowo, śred-
nio 0,15 promila na godzinę. Dlatego, kie-
dy wypijemy więcej, znacznie dłużej 
trzeźwiejemy i nie jesteśmy w stanie nor-
malnie funkcjonować następnego dnia 
– podkreśla  dr Tadeusz Frankiewicz, far-
makolog z TTFarma Consulting.

efekt Wysysania 
Za syndrom „dnia następnego” odpo-

wiada głównie aldehyd octowy, toksyczna 
substancja, która powstaje w organizmie 
w trakcie przemian metabolicznych alko-
holu etylowego. Im więcej wypijemy, tym 
więcej potem aldehydu i gorsze skutki im-
prezowania.  
Im mniej alkoholu wchłonie organizm 
do krwi, tym mniej toksycznego meta-
bolitu powstanie. I tu w sukurs przycho-
dzi nowy specyfik o nazwie Alcovit Med. 
Działanie preparatu polega na tym, że ma 
on zdolność selektywnego wiązania czą-
steczek alkoholu i usuwania ich z orga-

art yKuł sponsorowany

terzy równolegli sprowadzają preparaty 
z państwa, w którym są tańsze, do kra-
ju, w którym dostępne są one w droższej 
cenie. Dzięki temu pacjent ma większy 
wybór produktów w aptekach i możli-
wość zredukowania wydatków na lecze-
nie. Może kupić ten sam lek w różnych 
cenach: droższy, wprowadzony na pol-
ski rynek przez producenta, oraz tańszy, 
sprowadzony z zagranicy przez impor-

tera. Warto wiedzieć, że leki z importu 
równoległego mają ten sam skład, dzia-
łanie, producenta, ponieważ przeważ-
nie są produkowane w tej samej fabry-
ce. Różnią się tylko i wyłącznie krajem 
pochodzenia i opakowaniem. Nie są za-
miennikami, odpowiednikami czy gene-
rykami (lekami zawierającymi tę samą 
substancję czynną co oryginał). Są to 
identyczne produkty, tylko tańsze, nie-
kiedy znacznie tańsze. Niestety, jeszcze 
nie wszyscy pacjenci wiedzą o imporcie 

nizmu, co skutkuje zmniejszonym wchła-
nianiem alkoholu do krwi. Mówiąc jeszcze 
bardziej precyzyjnie, Alcovit Med zmniej-
sza ilość alkoholu, która ulegnie metaboli-
zmowi. Jest to możliwe dzięki zawartemu 
w produkcie naturalnemu silikatowi mine-
ralnemu, który fizycznie wiąże na swojej 
powierzchni cząsteczki alkoholu. 

– Powinowactwo owego silikatu do etano-
lu jest na tyle duże, że materiał ten nie-
jako „wysysa” zawarty wokół niego alko-
hol –  wyjaśnia dr Tadeusz Frankiewicz. 
– Alcovit Med nie wchłania się z przewo-
du pokarmowego. Wiąże cząsteczki alkoho-
lu w żołądku i jelicie cienkim, pozbawiając 
je możliwości przedostania się do krwiobie-
gu. Lek ten obniża zarówno stężenie alko-
holu we krwi, jak i ilość jego toksycznych 
metabolitów w organizmie. Może też wią-
zać alkohol, który nie został jeszcze zmeta-
bolizowany i krąży w postaci niezmienio-
nej we krwi. Jest to możliwe, gdyż alkohol, 
który jest substancją dobrze rozpuszczal-
ną w wodzie i swobodnie przechodzi przez 
błony komórkowe, może być wchłania-

pytanie 
o tańsze leki

Efekt „dzień po”

Jesień i zima to czas, 
kiedy najczęściej zapadamy 
na rozmaite infekcje.  
wtedy też najwięcej 
wydajemy na leki.   
Niestety, często nie 
stać nas na wykupienie 
wszystkich przepisanych 
przez lekarza preparatów. 
Jak obniżyć koszty, 
zwłaszcza w trakcie 
szalejącego sezonu 
grypowego?  

Lubimy się bawić, 
ale nie lubimy mieć 
kaca. Do aptek trafił 
specyfik, który zapobiega 
niemiłym skutkom 
„dnia następnego”. 

Leki z tzw. importu 
równoległego są 
identyczne z naszymi, 
a często dużo tańsze!

równoległym. A szkoda, bo na jednym 
opakowaniu leków można zaoszczędzić 
od kilku do nawet kilkudziesięciu zło-
tych. Dobre apteki starają się informo-
wać klientów o możliwości zakupu tań-
szego leku. Ale powinni też o nie pytać 
sami pacjenci. I pytają, choć niekiedy 
obawiają się ich kupna. Dlaczego?

Oprócz pochodzenia leków niepo-
koi ich czasem opakowanie preparatów, 
które wygląda inaczej. Otóż importe-
rzy równolegli, sprowadzający produkt 
z innego kraju, przed wprowadzeniem 
go na polski rynek muszą zmienić obco-
języczne opakowanie. Przepakowują lek 
do nowego kartonika z polskimi ozna-
czeniami i ulotką. Takie opakowania 
trafiają do aptek. Jak dowiedzieliśmy 
się od farmaceutów, w aptekach dostęp-
nych jest już nawet kilkaset leków z im-
portu równoległego. Warto zaznaczyć, 
że nie są to tylko refundowane produk-
ty, lecz także lekarstwa bez recepty. 
Są to zarówno preparaty w postaci ta-
bletek, jak i maści oraz syropy. 

Dla wielu osób, dla których wydat-
ki na leki stanowią poważne obciążenie 
domowego budżetu, oraz dla każdego, 
kto jest oszczędny, import równoległy 
jest idealnym rozwiązaniem. W skali ro-
ku można zaoszczędzić nawet kilkadzie-
siąt procent. Warto więc zapytać swo-
jego farmaceutę o tańszy lek z importu 
równoległego. To nic nie kosztuje! 

ny zwrotnie z naczyń otaczających jelito 
do jego światła zgodnie z gradientem stę-
żeń (zjawisko osmozy). Dzieje się tak, gdy 
jego stężenie w świetle jelita, w wyniku 
działania preparatu Alcovit Med, będzie 
niższe niż w łożysku naczyniowym – wy-
jaśnia dr Tadeusz Frankiewicz.  
 
alkohol i Badania

Działanie preparatu przebadał 
dr Martin Trommlitz (Berlin, 2009), a wy-
niki przytacza najnowszy numer „Prak-
tyki Lekarskiej”. W badaniu mierzono 
średnie stężenie alkoholu we krwi, które 
po 30, 60 i 90 minutach od spożycia prepa-
ratu Alcovit wynosiło odpowiednio: 0,52, 
0,43 i 0,37 promila, co stanowiło odpo-
wiednio 51,0 proc., 42,3 proc. i 34,2 proc. 
średniej wartości początkowej (1,04 pro-
mila). We wnioskach badania czytamy: 
„Po 30 minutach od zastosowania prepa-
ratu Alcovit stężenie alkoholu we krwi 
zmniejszyło się średnio o 51,0 proc. Po 90 
minutach wynosiło tylko 34,2 proc. śred-
niej wartości początkowej (1,04 promila). 
Tempo zmniejszenia stężenia alkoholu we 

krwi po zastosowaniu preparatu Alcovit 
było wyższe, niż wynikałoby to z natural-
nych procesów eliminacji alkoholu (śred-
nio 0,15 promila etanolu na godzinę). Moż-
na zatem realnie spodziewać się, że jedna 
dawka Alcovitu obniży stężenie alkoho-
lu we krwi o około 0,5 promila”. Uzyska-
ne wyniki wskazują, że preparat pomaga 
zmniejszyć objawy związane ze spożyciem 
alkoholu i zachować dobrą formę następ-
nego dnia po imprezowaniu. Najlepiej sto-
sować go w trakcie konsumpcji lub bezpo-
średnio po niej, przed snem. Dostępny jest 
w postaci proszku do sporządzania napo-
ju o smaku limonki. Można go więc wypić 
jako ostatni drink, na zakończenie udane-
go wieczoru. 

W polskich aptekach już od 
kilku lat dostępne są le-
ki z tzw. importu rów-
noległego. Jest to popu-

larna forma dystrybucji leków w całej 
Europie. Na czym polega import równo-
legły? W krajach Unii Europejskiej ceny 
leków różnią się od siebie, więc impor-
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Zioła

Pierogi z kapustą i grzyba-
mi, ryba w galarecie, pie-
czony indyk, pasztet, ku-
tia, makowiec, sernik... 
Trudno oprzeć się wigilijno-

-świątecznym potrawom. Niestety, wiele 
z nich jest ciężkostrawnych, a spożywane 
w nadmiarze nawet u zdrowej osoby mo-
gą spowodować problemy gastryczne: bó-
le żołądka, zgagę, kolkę żołądkowo-jelito-
wą, biegunkę i zaparcia. 

GłóWni WinoWajcy
Problemy z żołądkiem zwykle są 

spowodowane nadmiarem jedzenia, 
zwłaszcza potraw z dużą ilością cukru 
i tłuszczu. Tłuste potrawy spowalnia-
ją trawienie: to one najczęściej są przy-
czyną niestrawności i dolegliwości ze 
strony układu pokarmowego. Z kolei 
duża porcja słodyczy może spowodo-
wać wydzielanie nadmiernej ilości so-
ków fermentacyjnych i biegunkę.  

Niekorzystnie działa też alko-
hol – powoduje stan zapalny w żo-
łądku. W zależności od rodzaju i ilo-
ści wypitego trunku trwa on nawet do 
72 godzin. Spożywanie dużych ilości 
tłustych potraw, w połączeniu z alko-
holem, może się skończyć problemami 
z wątrobą, a nawet zapaleniem żołąd-
ka i trzustki. 

zGaGa, kolka, zaparcia…
Jeśli poczujemy nieprzyjemne do-

legliwości, trzeba przede wszystkim 
przestać jeść. Warto od razu wspomóc 
się ziołowymi herbatkami: złagodzą 
nieprzyjemnie dolegliwości. W przy-
padku pojawienia się uczucia prze-
pełnienia w żołądku i nudności najle-
piej sięgnąć po napar z rumianku lub 

K atarZ yna pinKosZ

mięty. Można też zaparzyć herbatkę ze 
świeżego imbiru, tylko najlepiej przy-
kryć szklankę spodkiem, żeby olejki 
eteryczne się nie ulatniały.

Po zbyt obfitym jedzeniu, zwłasz-
cza produktów wzdymających, czyli ka-
pusty i fasoli, ciężkostrawnych, a więc 
tłustych lub smażonych oraz zbyt dużej 
ilości mięsa mogą pojawić się wzdęcia 
i bóle brzucha. Zwykle pomaga wypicie 
naparu z kopru włoskiego lub szałwii, 
rzepiku, glistnika, pokrzywy czy herbat-
ki z owoców głogu.

Częste w czasie świąt mieszanie pro-
duktów mięsnych, tłustych i słodkich 
może być przyczyną biegunki. Warto 
wtedy wypić wywar z siemienia lniane-
go. Ziarna gotujemy przez 10-15 minut, 
odcedzamy i wypijamy po lekkim schło-
dzeniu. Można sięgnąć też po napar z li-

na lepsze 
trawienie 

choć świąteczne potrawy 
są smaczne, to jednak 
często powodują żołądkowe 
kłopoty. Zjadamy ich zbyt 
wiele, mieszając słodkie, 
tłuste, kwaśne. warto 
wspomóc się naparami  
i herbatkami z ziół,  
które poprawiają trawienie  
i metabolizm.

Co waRTo mieĆ w Domowym ZieLNiKu

BaBka lancetoWata, 
Wąskolistna 
plantago lanceolata
Zawiera substancje ślu-
zowe, garbniki, flawono-
idy, pektyny, enzymy, kwa-
sy organiczne. Wyciągi 
z liści są stosowane m.in. 
w stanach zapalnych prze-
wodu pokarmowego, przy 
problemach żołądkowych, 
zaparciach oraz przy roz-
wolnieniu.

BaBka zWyczajna
plantago maioR
jej liście zawierają m.in. 
flawonoidy, związki ślu-
zowe, garbniki, witami-
ny c i K, potas. Są stoso-
wane jako leki osłaniające 
i przeciwzapalne, m.in. 
w chorobach przewo-
du pokarmowego.

glistnik jaskółcze 
ziele  
chelidonium maius
Zawarte w nim alkalo-
idy mają działanie rozkur-
czowe na mięśnie gładkie 
przewodu pokarmowego, 
dróg żółciowych, działa-
ją również lekko przeciw-
bólowo. Napary pomagają 
przy dolegliwościach żół-
ciowych, przy problemach 
z wątrobą. Zioło to należy 
stosować pod kontrolą le-
karza. Podnosi ciśnienie, 
dlatego nie powinny go pić 
osoby z nadciśnieniem tęt-
niczym. jest przeciwwska-
zany przy jaskrze i ciąży. 

kminek lekaRski
caRum caRvi
owoc kminku zawiera olej-
ki eteryczne, kwasy orga-
niczne, garbniki, flawo-
noidy, żywice, składniki 

mineralne. Pobudzają one 
wydzielanie soku żołądko-
wego, usprawniają trawie-
nie i przyswajanie pokar-
mów, mają także działanie 
bakteriobójcze. olejek 
kminkowy działa też roz-
kurczająco i wiatropędnie.

kopeR Włoski  
foeniculum officinale 
W lecznictwie stosowany 
jest owoc kopru włoskie-
go oraz olejek koprowy. 
Mają działanie wiatropęd-
ne i rozkurczające, są sto-
sowane w dolegliwościach 
przewodu pokarmowego. 
Pobudzają wydzielanie so-
ków trawiennych, zmniej-
szając stan zapalny w żo-
łądku i jelitach, ułatwiają 
prawidłowe wchłanianie 
składników odżywczych, 
likwidują wzdęcia. W na-
sionach kopru jest dużo 
błonnika, który pobudza 
perystaltykę jelit.  

mięta piepRzoWa 
mentha pipeRita
Wyciągi z liści mię-
ty są stosowane jako lek 
poprawiający trawienie: 
łagodzą dolegliwości skur-
czowe żołądkowo-jelitowe, 
działają również żółcio- 
i wiatropędnie. Filiżankę 
herbaty z mięty dobrze jest 
wypić po zjedzeniu ciężko-
strawnego posiłku.  

pokRzyWa zWyczajna 
uRtica dioica 
Wyciągi z liści pokrzy-
wy m.in. usuwają z orga-
nizmu zbędne produkty 
przemiany materii. Po-
budzają wydzielanie so-

ku żołądkowego, za-
pobiegają biegunkom, 
poprawiają metabolizm, 
leczą biegunkę. 
 
Rumianek pospolity 
chamomilla Recutita 
W lecznictwie jest stoso-
wany koszyczek rumian-
ku, zawierający olejki ete-
ryczne, flawonoidy, śluz, 
kumaryny. Działa prze-
ciwzapalnie, wiatropędnie, 
przeciwbakteryjnie. Her-
batka z rumianku jest po-
mocna przy problemach 
żołądkowych, kolkach, 
bólach brzucha, zapar-
ciach, biegunkach.

Rzepik pospolity 
aRgimonia eupatoRia
Zawiera m.in. olejki ete-
ryczne, krzemionki, kwas 
cytrynowy i jabłkowy. Wy-
ciąg z ziela jest stosowa-
ny w nieżycie żołądka, 
przy wzdęciach, osłabieniu 
czynności wątroby, przy 
braku apetytu, biegunkach. 
Działa żółciopędnie. Uwa-
ga: kobiety w ciąży powin-
ny poradzić się lekarza, 
czy mogą stosować napa-
ry z rzepiku, ze względu 
na silne działanie pobudza-
jące pracę wątroby.

szałWia lekaRska 
salvia officinalis
Napary z liści szałwii działa-
ją przeciwbakteryjnie, prze-
ciwzapalnie i ściągająco, 
grzybobójczo. Zwiększają 
wydzielanie soków trawien-
nych, mają właściwości roz-
kurczowe, hamują nadmier-
ną fermentację w jelitach. 
Szałwia ogranicza laktację, 
nie powinny jej pić kobiety 
karmiące piersią.

ści jeżyny lub herbatkę z suszonych ja-
gód. Dobrze jest dodatkowo wesprzeć się 
preparatem probiotycznym (np. Trilac, 
Dicoflor, Lacidofil). 

Podczas świąt zwykle jemy niewie-
le warzyw, owoców czy gruboziarnistych 
kasz zawierających błonnik, za to dużo 
mięs i słodyczy, dlatego może dokuczyć 
nam zaparcie. Powinno się mieć pod ręką 
nasiona babki lancetowatej, które najle-
piej zjeść zlepione odrobiną miodu. Poma-
ga też siemię lniane (w całości lub zmie-
lone). Warto też spożyć kilka suszonych 
śliwek lub fig, wypić kompot z czarnych 
jagód, orzechów włoskich, fig i suszonych 
śliwek. Jeśli zaparcie jest bardzo dokuczli-
we, pomoże herbata z senesu i kruszyny: 
zioła te działają rozluźniająco. Nie można 
jednak pić ich często, gdyż może to spo-
wodować wypłukiwanie składników mi-

neralnych z organizmu. W przypadku 
zaparć warto przyjmować preparaty pro-
biotyczne z apteki, jeść owoce i warzywa 
oraz, koniecznie, przejść się na spacer. 

konsultacja: dr barbara madziar-kraś-
kiewicz, pediatra, specjalista medycyny 
naturalnej
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tu się oddycha!
Szwajcaria. Majestatyczne góry, lo-

dowce i porozrzucane wśród nich wioski, 
pełne żywej tradycji, stanowią przepiękne 
tło dla doskonale przygotowanych stoków 
i ośrodków narciarskich na najwyższym 
poziomie. Zmodernizowane kolejki (np. 
Diavolezza Bahn), wioska igloo na Muottas 
Muragl z lodowym hotelem czy organi-
zowane od 1907 roku wyścigi konne na 
śniegu w St. Moritz przyciągają turystów 
z całego świata. Do Szwajcarii najlepiej 
dolecieć samolotem, a po kraju podróżo-
wać koleją z biletem Swiss Pass. Daje on 
możliwość nieograniczonych przejazdów, 
50 proc. zniżki na większość kolejek gór-
skich i darmowy wstęp do muzeów. 

W zasięGu ręki 
Wysokie i Niskie Tatry (Słowacja). 

Kraj wysokogórskich krajobrazów, nowo-
czesnych ośrodków narciarskich oraz ba-
senów z wodami termalnymi to jeden 
z popularniejszych kierunków zimowych 
wyjazdów. Największy słowacki ośrodek, 
Jasna-Chopok Niskie Tatry (z 40 km świet-
nie przygotowanych tras zjazdowych), 
przeszedł w zeszłym roku prawdziwą re-
wolucję. Północna i południowa strona 
Chopoku zostały połączone nowoczesny-
mi kolejkami linowymi. Międzynarodowy 
standard, jakim są łączone skipassy, obo-
wiązuje także na Słowacji. Karnet oferu-
jący korzystanie z ponad 108 km tras moż-
na kupić na www.skipass.jasna.sk. Podróż 
na Słowację nie trwa długo, ale jeśli może 
trwać jeszcze krócej, to czemu nie? Do na-
szych południowych sąsiadów można te-
raz dolecieć samolotem. Ceny biletów za-
czynają się od około 150 zł. 

cudze chWalicie, sWeGo...
Białka Tatrzańska to wieś w powiecie 

tatrzańskim, a także lokalizacja prawdo-
podobnie najlepszego polskiego kompleksu 
narciarskiego. Mimo że od wielu lat jeździ-
my za granicę cieszyć się stokami w ca-
łej Europie, niektórzy wolą zostać w Pol-
sce i cieszyć się urokami ojczystych gór. 
A co do warunków narciarskich – kom-
pleks w Białce Tatrzańskiej, czyli Kotelni-
ca, Kaniówka oraz Bania to ponad 20 tras 
zjazdowych, od bardzo łatwych do trud-
nych, w większości naśnieżanych i oświe-
tlanych. Na góry wjechać można prawie 
dwudziestoma wyciągami i kolejkami. 
Do Białki Tatrzańskiej docierają liczne au-
tobusy, na miejscu można wypożyczyć 
sprzęt, zjeść grillowane oscypki w którejś 
z restauracji, a także wybrać się do base-
nów termalnych. 

Dokąd
na narty

Naostrzone krawędzie? 
Nasmarowane ślizgi? 

Nadchodzi długo 
wyczekiwany czas 
– zimowe wyjazdy 

na narty. Dokąd? oto 
nasze propozycje. 

magda swoboda

uWaga na słońce
Narciarzom,�zafrapowanym�dosko-
nałymi�warunkami�do�uprawiania�
ulubionego�sportu,�zdarza�się�
nierzadko�zapomnieć�o�zabiezpie-
czeniu�twarzy�przed�mrozem�i...�
słońcem.�Tymczasem�tłusty�krem�
z�wysokim�filtrem�UV�jest�niezbęd-
ny!�Warto�smarować�nim�skórę�
swoją�i�dzieci,�zarówno�rano,�przed�
wyjściem�na�stok,�jak�i�w�ciągu�dnia.

 uluBiony reGion polakóW
Dolina Stubaiska znajduje się zaled-

wie 20 minut drogi od stolicy Tyrolu, Inns-
brucku. Największy w Austrii ośrodek 
narciarski na lodowcu gwarantuje śnieg 
od października do czerwca. W tym cza-
sie korzystać można z ponad 110 km nar-
tostrad, 25 wyciągów, 10-kilometrowego 
zjazdu do doliny Wilde Grub’n, rodzinnej 
nartostrady, ośmiu restauracji i zapiera-
jącej dech w piersiach platformy widoko-
wej Top of Tyrol. Dzieci poniżej dziesiątego 
roku życia mogą korzystać bezpłatnie ze 
wszystkich wyciągów na terenie lodowca. 
Z myślą o maluchach utworzono również 
szkółkę narciarską BIG Family Ski Camp 
przy stacji kolejki Gamsgarten. To plac 
zabaw, restauracja z dziecięcym menu 
i sportowe przedszkole w jednym. Do doli-
ny Stubai można dojechać bezpośrednim 
autobusem kursującym co godzina z Inns-
brucku, do którego dotrzemy samolotem 
przez Wiedeń lub Berlin.

dla każdeGo coś miłeGo
Trentino we Włoszech. W otoczo-

nych malowniczymi szczytami Dolomitów 
ośrodkach: Madonna di Campiglio, Val 
di Sole, Tonale, Val di Fassa i Val di Fiem-
me czekają setki kilometrów tras, na któ-
rych każdy znajdzie to, co w sportach zi-
mowych lubi najbardziej. Infrastruktura 
jest imponująca – 44 szkoły narciarskie, 
242 wyciągi i kolejki linowe. Pomyślano 
także o amatorach innych sportów zimo-
wych. Dla snowboardzistów przygotowa-
ne zostały nowoczesne snowparki, zaś dla 
miłośników biegówek ponad 500 km tras 
objętych jednym karnetem. Na terenach 
narciarskich Alpe del Cermis w Cavalese 
znajduje się słynna trasa Olimpia (ponad 
7 km długości, różnica poziomów 1400 m). 

Poza ofertą skierowaną do miłośników 
narciarstwa Trentino kusi także in-

nymi atrakcjami, takimi jak loty 
na paralotni, trekking czy jaz-

da konna. 

Na�nartach�można�
nauczyć�się�
jeździć�w�każ-
dym�wieku.�To�
jednak�sport,�
który�naraża�nas�
na�kontuzje,�warto�
więc�wziąć�kilka�
lekcji�u�profesjo-
nalnego�instruk-
tora.�Prawidłowe�
nawyki�na�stoku�
ustrzegą�nas��
od�wypadku.

Delikatnie chrupiący pod 
nartami śnieg, idealnie 
wyratrakowana powierzch-
nia stoku, osiadający 
na goglach pył z armatek 

śnieżnych. Właśnie za tymi doznaniami 
tęsknimy przez cały rok. 

stoki skąpane W słońcu
Karyntia w Austrii. Klimat na połu-

dniu tego kraju jest wyjątkowy i tysiące 
narciarzy chętnie z tego korzysta. Tempe-
ratury są tu wyższe, a słońca jest znacz-
nie więcej niż w innych regionach, ponad 
2000 słonecznych godzin w roku robi swo-
je. Nassfeld-Hermangor, jeden z najbar-
dziej atrakcyjnych terenów narciarskich 
w Austrii, oferuje 110 km doskonale utrzy-
manych stoków o każdym stopniu trud-
ności, 30 nowoczesnych kolejek linowych 
i wyciągów, a wśród nich najdłuższą kolej-
kę linową w Alpach: Millenium-Express. 
Jedną z nowości jest trzydniowy kurs 
narciarski. Wszystkie szkoły narciarskie 
w Karyntii za jednakową cenę gwarantują 
w tym czasie nauczenie dziecka jazdy na 

nartach. Dzień wolny od nart spę-
dzić można na trasie saneczkar-

skiej, lodowisku czy na konnej 
przejażdżce.
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Jeśli zapytać kobiety, czy nale-
ży w poszczególnych porach 
roku zmieniać kosmetyki 
do pielęgnacji cery, odpowie-
działyby, że owszem – latem 

należy wybierać preparaty lekkie, czę-
sto w formie żelu bądź emulsji, a zimą 
kremy gęstsze, nieco bardziej tłuste. In-
tuicyjnie czujemy bowiem, że warstwa 
treściwego specyfiku stworzy na naszej 
skórze skuteczniejszą warstwę ochron-
ną przed zimnem i wiatrem, a przede 
wszystkim przed utratą wilgoci niż lek-
ka emulsja. Do tego ciągle pokutuje mit, 
że krem nawilżający zawiera dużo wo-
dy, która – zamarzając na skórze – czy-
ni w niej spustoszenia, więc na czas 
mrozów często rezygnujemy z używania 
tego rodzaju preparatów. 

i tłusty, i lekki
W praktyce jednak nikt już nie 

dzieli kremów na tłuste i nawilżające, 
a gęstość kosmetyku nie jest dziś wy-
znacznikiem tego, czy jest on tłusty. 
Zimowa pielęgnacja jest więc łatwiej-
sza niż przed laty, bo preparaty lipi-
dowe (a więc tłuste) co prawda nadal 
produkowane są z tłuszczów, np. euce-
ryny czy lanoliny, ale lepiej oczyszczo-
nych i połączonych z wodą. Mają więc 
lekką, szybko wchłaniającą się konsy-
stencję niczym nieprzypominającą nie-

gdysiejszych kosmetyków ochronnych. 
Ba, dzisiaj nawet krem tłusty może być 
równocześnie nawilżający, bo przemysł 
chemiczny dysponuje nie tylko nawil-
żającą gliceryną, ale i szeregiem innych 
składników zatrzymujących wodę w na-
skórku, np. kwasem hialuronowym.

Jest jeszcze jedna sprawa: produ-
cenci znają upodobania klientek. I wie-
dzą, że na dzień tłustego kosmetyku 

na twarz nie nałożymy i kropka. Chcąc 
zapewnić więc jak najlepszą pielęgna-
cję naszej skórze, dbają, by zimowy pre-
parat był niewidoczny, niewyczuwalny, 
idealnie się rozprowadzał i nie prze-
szkadzał w wykonaniu codziennego 
makijażu.

pielęGnacja na miarę potrzeB
Nie każdy rodzaj cery pielęgnujemy 

zimą w ten sam sposób. Na suchą powin-
nyśmy nakładać kremy odżywcze, mają-
ce w swym składzie kombinację lipidów, 
ekstraktów roślinnych, np. z migda-
łów, kiełków pszenicy, z oleju jojoby, 
alg morskich, żeń-szenia oraz witamin 
A, C, H i B5. Suchej i dojrzałej powinni-
śmy dostarczać ceramidów, które oprócz 
ochrony wzmacniają skórę, uszczelnia-
jąc przestrzenie międzykomórkowe. Pa-
miętajmy też, że cera sucha łatwo zmie-
nia się w nadwrażliwą. Niepokojącym 
sygnałem jest to, że zaczyna piec i szczy-
pać przez kilka minut po użyciu kosme-
tyku albo reagować po wejściu do ciepłe-
go pomieszczenia.

Do wrażliwej, o rozszerzonych na-
czynkach wskazane będą kosmety-
ki z substancjami wzmacniającymi 
płaszcz lipidowy – ceramidami i wita-
miną E oraz ze składnikami uszczel-
niającymi i obkurczającymi naczynia 
– rutyną, witaminą C, K, wyciągiem 
z kasztanowca, arniki lub miłorzębu 
japońskiego. Szczególnie warto polecić 

cery tłusta, mieszana 
i normalna są 
stosunkowo najmniej 
kłopotliwe zimą. mają 
naturalną ochronę 
w postaci warstwy 
tłuszczu produkowanego 
przez gruczoły łojowe.

u r o D a

magdalena pomyKała

DLaCZego Zimą 
sKóRa się łusZCZy?

Nasza skóra ma nas przede wszyst-
kim chronić przed czynnikami ze-
wnętrznymi. Szczególną funkcję 
pełni tu rogowa warstwa naskór-
ka i znajdujący się na jej powierzchni 
płaszcz lipidowy. To ta warstwa za-
trzymuje wodę i umożliwia utrzyma-
nie jej w głębszych jego warstwach. 
Zimą ta część staje się cieńsza, już 
temperatura w okolicach zera spo-
walnia pracę gruczołów łojowych, 
co w efekcie przyspiesza przezna-
skórkową utratę wody. cera odwod-
niona piecze, łuszczy się, jest szorst-
ka i mało elastyczna, ma skłonność 
do tworzenia się nowych i pogłębia-
nia starych zmarszczek. co ważne: 
odwodnienia skóry nie należy mylić 
z suchością, ponieważ odwodniona 
może być także cera tłusta.

Dlaczego tak niechętnie 
sięgamy po bardzo 
tłuste kremy? Bo twarz 
się po nich świeci i lepi 
do szalika – mówią 
dzieci, a dorośli 
narzekają na zatkane 
pory. tymczasem ten 
kosmetyk jest podczas 
mrozów niezastąpiony. 

Chroń
cerę zimą
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im więcej warstw 
kosmetyków, tym 
skuteczniejsza zimowa 
ochrona skóry. Dlatego 
wychodząc na mróz, 
oprócz kremu, warto… 
nałożyć makijaż.

kremy z witaminą C, która jest prze-
ciwutleniaczem, poprawia ukrwienie 
skóry i bierze udział w syntezie kola-
genu, przy czym korzystnie wypada 
w duecie z rutyną. Rutyna oprócz te-
go, że uelastycznia naczynia krwiono-
śne, przedłuża działanie witaminy C, 
spowalniając jej utlenianie. Pamiętaj-
my też, że zimą najczęściej dochodzi 
do zaostrzenia problemów z cerą na-
czyniową. Rozszerzone naczynia, po-
pularnie nazywane pajączkami, stają 

się wyraźniejsze, łatwiej powstają też 
nowe. Uzupełnieniem codziennej pie-
lęgnacji zimą powinno więc być stoso-
wanie preparatów kojących, mających 
w składzie d-panthenol, alantoinę, 
proteiny lub ekstrakty nagietka, zielo-
nej herbaty czy siemienia lnianego.

Skóra tłusta reaguje na zimo-
wą aurę lepiej niż inne rodzaje cery, 
ale… Po pierwsze, wcale nie oznacza 
to, że nie grozi jej zimą odwodnienie. 
A po drugie, pod wpływem zimna skó-
ra tłusta z natury staje się tłusta jesz-
cze bardziej, gdyż w naturalnym od-
ruchu obronnym produkuje jeszcze 
więcej naturalnej wydzieliny. Robi 
się błyszcząca, podatna na powstawa-
nie zmian trądzikowych. Stąd, stosując 
kremy ochronne, trzeba wybierać te 
możliwie najlżejszej konsystencji. 

jak to roBią W norWeGii
Dermatolodzy zaobserwowali rzecz 

niezwykłą. Skóra dłoni norweskich ry-
baków i pracowników platform wiert-
niczych, z natury zawodu narażona 
przez cały dzień na niszczące działa-
nie wody w połączeniu z bardzo niską 

temperaturą, wcale nie jest tak znisz-
czona, jakby można było oczekiwać po 
tych niekorzystnych warunkach. Oka-
zało się bowiem, że ich dłonie nieustan-
nie chronią rybi tłuszcz oraz olej, z któ-
rymi obcują na co dzień. Stało się to 
podstawą opracowania kosmetyków, 
w skład których wchodzą: gliceryna, la-
nolina, pszczeli wosk albo wazelina oraz 
oleje z kiełków pszenicy, awokado, sło-
necznika i kokosa. Regenerująco działa-
ją na skórę również niektóre składniki 
naturalne, np. miód, ekstrakt z more-
li oraz kremy z olejami wytłoczonymi 
z nasion wiesiołka i pestek winogron. 
Korzystnie działa też witamina E (szcze-
gólnie w dużym stężeniu). I najważniej-
sze: krem trzeba stosować. Służąc je-
dynie jako ekspozycja na łazienkowej 
półce nie zadziała!

Prawdziwym zimowym utrapie-
niem są szorstkie, popękane usta. To fi-
zjologiczna reakcja na zimę. Skóra warg 
pozbawiona jest gruczołów łojowych, 
więc sama nie może się natłuszczać 
i nawilżać. Zima szkodzą ustom nie tyl-
ko mróz i wiatr, ale i nagrzane pomiesz-
czenia. Natłuszczająca pomadka musi 
być bogata w glicerynę, woski roślinne 
i pszczele, olejki roślinne, np. z aloesu, 
róży, wiśni czy jabłka. Dobrze, aby była 
wzbogacona o witaminy A, E i F. 

konsultacja: rusłana tkaczuk, 
kosmetolog z firmy tHalgo  

u r o D a
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JaK połąCZyĆ 
Zimową 
pieLęgNaCJę 
Z maKiJażem

radzi Rusłana Tkaczuk, kosmetolog 

Kremy, na etykiecie których znajdzie-
my napis „zimowe”, powinnyśmy sto-
sować wtedy, gdy większość czasu 
spędzamy na zewnątrz, np. pracując 
na dworze, jeżdżąc na nartach. Kiedy 
jednak w ciągu dnia poruszamy się sa-
mochodem, a pracujemy w  pomiesz-
czeniu klimatyzowanym, nie musimy 
zmieniać całorocznie używanych ko-
smetyków, a preparaty zimowe za-
rezerwować sobie np. na czas spa-
ceru. Sytuacja komplikuje się, gdy 
jadąc do pracy, musimy stać na mrozie 
na przystanku, a przez cały dzień pra-
cujemy w ogrzewanym pomieszczeniu 
zamkniętym. Wtedy najlepszym roz-
wiązaniem jest nałożenie ochronnego 
kremu, fluidu i pudru sypkiego na czas 
podróży, a po przyjściu do pracy zmy-
cie tego wielowarstwowego makija-
żu i wykonanie nowego, na bazie lek-
kiego fluidu. 

męsKa CeRa Zimą

Skóra mężczyzn jest o 20 proc. grub-
sza od skóry kobiet, więc w efekcie 
bardziej odporna na działanie czyn-
ników atmosferycznych – mówi nasz 
ekspert, Rusłana Tkaczuk, kosme-
tolog. – Mężczyźni pracujący w po-
mieszczeniach mogą używać zimą 
całorocznego kremu pielęgnacyjnego. 
ci, którzy spędzają większość czasu 
na zewnątrz, muszą czasowo wymie-
nić go na bardziej odżywczy.  
W czasie aplikacji nie poczujemy róż-
nicy: kosmetyki odżywcze mają ta-
kie same lekkie formuły, szybko się 
wchłaniają, nie zostawiając tłustej, 
lepkiej warstwy. Natomiast alkoholo-
we płyny po goleniu, już bez względu 
na rodzaj pracy, panowie powinni za-
stąpić kremowymi balsamami – tłu-
maczy nasz ekspert.



wigilia i świętowanie 
zamieniają się 
w zwyczajną rodzinną 
imprezę, tyle że 
prezenty dostaje każdy.

dobre nowe 
tradycje
nie Ma to jak

mart yna roZesł anieC

Święta to czas tradycji – no-
wych i starych. Tak się składa, 
że te nowe przestają mieć co-
kolwiek wspólnego z duchem 

świąt i dawnymi zwyczajami. Bardzo 
popularna jest ostatnio przedświątecz-
na ceremonia „biegania po centrach 
handlowych” lub tradycyjny obrzęd 
„ustawiania choinek gdzie popadnie 
na miesiąc przed świętami”. 

W mało których domach ubiera się 
zielone drzewko dzień przed Wigilią, 
rzadko kiedy wręczamy sobie prezen-
ty od serca. Coraz częściej dzieciom daje 
się pieniądze, żeby samodzielnie mogły 
uczestniczyć w poświątecznej ceremo-
nii „biegania po wyprzedażach”. Centra 
handlowe to zmora każdego Mikołaja. 
Już od listopada prześladują nas rekla-
my z najnowszymi i najlepszymi pro-
duktami. Z każdej strony osaczają nas 
okazje, na których, o dziwo, nie uda-

je się zaoszczędzić. Wszystko powinni-
śmy mieć i nieważne, czy to miniżelaz-
ko do skarpetek, wiatrak do suszenia 
pupy niemowlaka czy kapcie dla kota. 
Nagle każda z tych rzeczy może okazać 
się przydatna, bo kto by nie chciał mieć 
wyprasowanych skarpet?

Powoli Wigilia i świętowanie za-
mieniają się w zwyczajną rodzinną im-
prezę, tyle że prezenty dostaje każdy, 

a nie tylko solenizant. Niby jadłospis 
jest ustalony, ale też coraz częściej się 
od tego odchodzi. Przecież prawie żad-
ne dziecko nie lubi ryby czy kompo-
tu z suszu. Lepiej więc kupić kurczaki 
i zrobić nuggetsy albo najlepiej wcisnąć 
mu burgera, żeby nie zawracało gło-
wy. Pozostaje jeszcze kwestia alkoho-
lu… którego w Wigilię nie powinniśmy 
stawiać na stole. No, ale jak tu święto-
wać bez kieliszeczka? Tradycja spoży-
wania alkoholu w Polsce jest tą najbar-
dziej rozwiniętą i z pewnością sięga 
czasów średniowiecza. W efekcie na pa-
sterce, kiedy bierzemy głęboki wdech, 
żeby wyciągnąć najwyższe dźwięki „Ci-
chej nocy”, zaciągamy się znanym każ-
demu zapachem rozgrzewających trun-
ków. Ale przecież trzeba sobie dodać 

odwagi, żeby śpiewać nasze piękne, 
polskie kolędy.

Skoro mowa o napojach wyskoko-
wych, to nie można zapomnieć o ko-
lejnym niezwykle modnym zjawisku 
wigilii pracowniczej, gdzie zmusze-
ni jesteśmy dzielić się opłatkiem z oso-
bami, z którymi niekiedy nie mamy 
nic wspólnego. Składamy sobie ży-
czenia niedbale ze sztucznym uśmie-
chem na twarzy, zmuszamy się do po-
wiedzenia czegoś miłego szefowi, który 
ostatnio obciął nam pensję, ale nagle 
wszystkie jego decyzje są zrozumia-
łe, bo to przecież święta – czas rado-
ści i wybaczania. Jednak coraz bardziej 
przypomina to czas fałszywych uśmie-
chów i pustych frazesów.

Jeżeli już jesteśmy przy życzeniach, 
zawsze zastanawiam się, co komu po-
wiedzieć. Owszem od biedy można rzu-
cić wiązankę: „Zdrowia, szczęścia, 
pomyślności i… no… wszystkiego naj-
lepszego”, ale wypadałoby wymyślić 
coś samemu. Czego życzyć osobom star-
szym? Na pewno zdrowia, bo tego nigdy 
dość. W naszej kulturze utarło się prze-
konanie, że starość jest czymś brzyd-
kim i gorszym. Czego można życzyć oso-
bie, przed którą, wydawałoby się, nie 
ma już żadnych perspektyw? Co powie-
dzieć komuś, kto już wszystko przeżył? 
Tymczasem w krajach Wschodu starość 
utożsamiana jest z mądrością, to za-
szczyt dożyć takiego wieku.  
W Chinach mówi się, że ktoś ma twarz 
pomarszczoną jak jabłuszko (i wbrew 
pozorom jest to komplement). Dlatego 
też, jeśli nie wiecie, czego życzyć dziad-
kom czy rodzicom, proponuję to wła-
śnie przysłowie. Żebyście mieli twarz 
pomarszczoną jak jabłuszko. 

Czego także i ja bardzo serdecznie 
Państwu życzę. 

przed nami dwa szczególne 
miesiące. Grudzień 
– od pierwszych tygodni 
pachnie świętami. wokół 
nas światełka, ozdoby, 
wszystko w barwach 
czerwieni i zieleni. Styczeń 
– sylwester i karnawał, 
czas zabawy i szaleństw. 
tak właśnie zwykło się 
mówić. Niestety, rzadko 
kiedy jest to zgodne 
z rzeczywistością.
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oliMpijskie
aida Bella jest ładną, energiczną 
blondynką. trenuje łyżwiarstwo szybkie  
na krótkim torze, short track, mało 
popularną w polsce dyscyplinę.

Niewiele się o niej mó-
wi, zawodnikom więc 
trudno jest pozyskać 
sponsorów. Zbierają na 
przykład fundusze w in-

ternecie. – Publiczna zbiórka pienię-
dzy w internecie, tzw. crowdfounding, 
zdobyła już na świecie dużą popular-
ność – mówi Aida Bella o narodzinach 
pomysłu. – Ten sposób zbierania fun-
duszy zaproponowała nam firma Otto, 
która od lat jest moim sponsorem. Za-
prosiliśmy do udziału w nim także in-
nych sportowców. Projekt „X dni do 
Soczi” został ogłoszony na specjalnej 
stronie www.polakpotrafi.pl. W zamian 
za wpłaty można dostać koszulkę z auto-
grafami, kalendarz z naszymi zdjęciami 
i dedykacją albo trening z którymś z za-
wodników. 

zBioroWe ruszenie
Oprócz Aidy uczestnikami przedsię-

wzięcia są łyżwiarze szybcy Zbigniew 
Bródka i Marta Wójcik, snowboardzista 
Piotr Janosz i narciarz dowolny Szcze-
pan Karpiel-Bułecka. Wszyscy potrze-
bują dodatkowego dofinansowania, któ-
re pozwoli im dobrze przygotować się 
do startu w igrzyskach.
– Mamy zapewnione fundusze na wyjaz-
dy i treningi – mówi Aida. – Jednak to 
o wiele za mało, żebyśmy mogli dorów-
nać zawodnikom z innych krajów w po-
ziomie przygotowań. Jesteśmy pod tym 
względem daleko w tyle. Potrzebujemy 
dofinansowania na odżywki, suplemen-
ty sportowe, dodatkowe zabiegi terapeu-
tyczne, na sprzęt sportowy i zaplecze 

aid
a 

be
ll

a

aida bella 
brązowa meda-
listka mistrzostw 
europy z 2012 
roku w malmö. 
przygotowuje się 
właśnie do zimo-
wych igrzysk 
olimpijskich 
w Soczi. inten-
sywne treningi 
godzi z wychowy-
waniem trzy-
letniego synka 
Filipa. znalazła 
czas na to, aby 
w niekonwen-
cjonalny sposób 
zdobywać fun-
dusze na udział 
w igrzyskach. 

agata jaKóbCZ aK

medyczne. Indywidualne szukanie spon-
sorów w przypadku naszych dyscyplin 
jest trudne i czasochłonne. Dlatego bar-
dzo nam się spodobał pomysł firmy Ot-
to. Dzięki temu każdy może nam pomóc, 
wpłacając niewielkie sumy i w ten spo-
sób stać się uczestnikiem naszego sukcesu 
– dodaje. Zawodnicy nagrali filmiki, pro-
mujące swoje dyscypliny. Bohaterem fil-
miku łyżwiarek – Aidy i Marty – jest... 
arbuz przecinany ostrzami łyżew. 
– Wszyscy nas pytają, o co chodzi z tym 
arbuzem – śmieje się Aida. 

sukces W sieci
Oryginalny filmik zdobył w internecie 
dużą popularność. Całą akcją zaintereso-
wały się media, dziewczyny dostały tak-
że propozycję sesji w Playboyu. Zgodziły 
się na nią, bo, jak mówią, taką propozycję 
dostaje się raz w życiu. Dzięki całemu me-
dialnemu rozgłosowi, związanemu z pro-
jektem, coraz więcej osób interesuje się 
łyżwiarstwem szybkim.
Akcja sportowców w sieci cieszy się du-
żą popularnością, jednak związane jest 
z nią pewne ryzyko. Umieszczając pro-
jekt na stronie internetowej, należy okre-
ślić minimalną kwotę, jaką jego uczest-
nicy zamierzają zebrać. W przypadku 

projektu „X dni do Soczi” jest to kwota 
20 tysięcy złotych.  – Klucz do sukcesu te-
go projektu polega na tym, że w określo-
nym czasie musimy zebrać zadeklarowa-
ną kwotę – opowiada Aida Bella. – Gdyby 
nie udało jej się zebrać, musimy zwró-
cić darczyńcom dotychczas wpłacone pie-
niądze. Mamy nadzieję, że nam się uda, 
bo na dwa tygodnie przed zakończeniem 
projektu mamy już na koncie prawie 19 
tysięcy złotych. Zadeklarowana przez nas 
kwota jest niewielką sumą, jeśli podzie-
limy ją na pięcioro sportowców. Jednak 
dzięki niej będziemy mogli przez trzy 
miesiące finansować zakup odżywek, 
suplementów i niezbędnego wyposaże-
nia – tłumaczy. Aida i jej koledzy wierzą 
w sukces projektu. Udzielają wywiadów, 
biorą udział w nagraniach. Na specjal-
nym profilu na Facebooku opisują swoje 
przygotowania, wrzucają zdjęcia i filmy 
z przygotowań do igrzysk olimpijskich. 
Podczas jednej z imprez charytatywnych 
wcielili się w role paryskich cyrkowców 
z początku XX w. Aida zadziwiła publicz-
ność iluzjonistycznym występem. Czegóż 
się nie robi dla tak szczytnego celu, jakim 
jest udział w igrzyskach! 
Wspieranie akcji nie zakłóca zwykłe-
go biegu olimpijskich przygotowań. 

wyzwania

Codzienność sportowca to intensywne 
treningi, wyjazdy i obozy. 

iGrzyska tuż-tuż
Trzyletni synek Aidy, Filip, dzielnie ki-
bicuje mamie razem z całym opolskim 
przedszkolem „Minilatki”. – Osiąganie 
sukcesów sportowych nie byłoby moż-
liwe bez wsparcia mojego męża Jakuba 
i naszych rodziców, oraz wielu innych 
osób, których nie sposób wymienić –opo-
wiada Aida. – Pod moją nieobecność zaj-
mują się Filipem, który bardzo dzielnie 
znosi rozłąkę. – Po urodzeniu synka bar-
dzo szybko wróciłam do uprawiania spor-
tu. Już po pięciu tygodniach zaczęłam 
ćwiczyć, a po sześciu miesiącach wróci-
łam do kadry narodowej, osiągając wyni-
ki lepsze niż przed porodem. Miedzy tre-
ningami mam takie same obowiązki jak 
każda kobieta – prowadzę dom, zajmu-
ję się wychowaniem synka. Gdy wracam 
po dwu-, trzytygodniowej nieobecności, 
muszę nadrobić wszystkie zaległości. Mój 
dzień jest więc wypełniony po brzegi. Ale 
daję radę a bycie mamą daje mi wielką 
radość – opowiada sportsmenka. 
Igrzyska w Soczi już niedługo. Będziemy 
za Ciebie trzymać kciuki razem z Twoim 
synkiem, Aido! 

028_TL_08_a
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edyta nowaKowsKa

– bierzesz to na siebie. Niekiedy ta-
ka nadgorliwość może zapewniać po-
czucie, że jesteś niezbędna, ważna 
dla innych. Jeśli stale coś dla kogoś 
lub za kogoś robisz, to czujesz się po-
trzebna wyręczanym ludziom. Ta-
kich zachowaniem czasem próbujesz 
zyskać sympatię lub miłość innych. 
Usługujesz, pomagasz, troszczysz 
się, by czuć, że osoby, o które dbasz, 
lubią cię lub kochają. Niezależnie 
od przyczyny nadgorliwości, jest ona 
szkodliwa zarówno dla ciebie, jak 
i dla otaczających cię ludzi.

zachWiana róWnoWaGa
Wydawałoby się, że taka osoba 

w pobliżu to prawdziwy skarb. Za-
wsze gotowa do pomocy, wyręczenia 
kogoś, rozwiązania cudzych proble-
mów, przejęcia czyichś obowiązków. 
Otoczenie, oczywiście, chętnie ko-
rzysta z okazji do pozbycia się kilku 
spraw do załatwienia i szybciutko ce-
duje je na ciebie. W pracy wywołuje 
to jednak napięcie, które wpływa na 
atmosferę. Okazuje się bowiem, że 
ludzie, którzy nas wyręczają, nieko-
niecznie są lubiani. Jeśli wyczuwal-
ne jest to, że robią to, by inni czuli 
się zobowiązani lub by wzbudzić ich 
sympatię – efekt może być przeciw-
ny. Nie lubimy bowiem być manipu-
lowani ani czuć się nadmiernie zobo-
wiązani czyjąś nadgorliwą pomocą. 
Jeśli więc spodziewałaś się, że dzięki 
wyręczaniu innych w pracy nawią-
żesz dobre relacje ze współpracowni-

kami, możesz być rozczarowana ob-
rotem spraw.

Troskliwa, wyręczająca ma-
ma wydaje się ideałem, prawda? Ja-
sne, dzieciom jest wygodnie, gdy ich 
ubrania magicznie się piorą i lądu-
ją na półkach, pod nos podsuwają się 

smakołyki, a pokój sam się sprząta. 
Ale jednocześnie sprawiasz, że nie 
usamodzielniają się, nie trenują dba-
nia o swoje potrzeby, nie nabiera-
ją szacunku do codziennego wysiłku, 
który jest konieczny, by dom funk-
cjonował, jak należy. Co więcej – je-
śli mówisz wciąż „Zostaw, ja to zro-
bię”, dzieciaki nie budują poczucia 
własnej wartości. Zakładają bowiem, 
że skoro je wyręczasz, nie wierzysz, 
że są w stanie samodzielnie np. spa-
kować plecak na obóz. A każde samo-
dzielnie wykonane zadanie budowa-
łoby ich przekonanie, że są w stanie 
poradzić sobie same z zadaniami sta-
wianymi im przez życie.

Twój związek również cierpi 
na twojej nadgorliwości. Po pierw-
sze, nie ma w nim szans na part-
nerstwo, skoro traktujesz męża jak 
kogoś, o kogo trzeba troszczyć się 
jak o dziecko. Po drugie – dojdziesz 
wreszcie do punktu, kiedy będziesz 
chciała, by ktoś wyręczył ciebie lub 
chociaż zauważył i docenił twój wy-
siłek. A partner przyzwyczajony 
do tego, że zawsze bierzesz wszystko 
na siebie, nie będzie w stanie speł-
nić tych oczekiwań. Poza tym pew-

od zawsze masz 
mnóstwo na 
głowie. obowiązki 
to twoja specjalność, 
wyręczasz 
wszystkich wokół  
– i w domu, i w pracy. 
czas najwyższy 
pozwolić wykazać  
się innym.

Naucz się
wyjście z roli osoby, 
która wszystkich wokół 
wyręcza, nie jest proste. 

otoczenie nie lubi czuć 
się zobowiązane czyjąś 
nadmierną pomocą.

p S y c h o L o G i a

ją z twojej nadgorliwości. A ty jesteś 
wciąż zajęta, ciągle zmęczona, a co ja-
kiś czas wściekła na cały świat, o to, 
że tyle masz na głowie. Może więc po-
ra nauczyć się delegować obowiązki? 
Dasz radę?

ja to zroBię!
Zastanawiałaś się kiedyś, skąd 

w tobie to zamiłowanie do wyręcza-
nia wszystkich i brania na siebie 
zbyt wielu obowiązków? Często takie 
zachowanie wynika z potrzeby kon-
trolowania rzeczywistości. Wydaje 
ci się, że tylko jeśli zrobisz coś sama, 
to będzie to zrobione dobrze. Dlate-
go zamiast tłumaczyć, jak coś zro-
bić, potem poprawiać lub denerwo-
wać się niezadowalającymi efektami 

Jakoś tak się do tej pory ukła-
dało życie, że wciąż byłaś 
zajęta. W pracy sama zgła-
szałaś się do dodatkowych 

zadań, wychodziłaś później niż resz-
ta zespołu, gdy trzeba było coś do-
kończyć na wczoraj. Ty biegłaś z ro-
sołem do przeziębionej teściowej, 
choć jej córka mieszka tuż za ro-
giem. Wyręczasz dzieci, choć same 
od dawna mogłyby przygotowywać 
sobie kolację i sprzątać pokój. Wzię-
łaś na siebie planowanie domowe-
go budżetu, umawianie fachowców 
do remontu i przypominanie mężo-
wi o imieninach siostry. Jeśli jest 
coś do zrobienia, z pewnością zgło-
sisz się na ochotnika. Wszyscy wokół 
o tym wiedzą. I chętnie korzysta-

Niekiedy nadgorliwość 
może zapewniać 
poczucie niezbędności.

nego dnia, kiedy poczujesz się zmę-
czona i sfrustrowana długą listą 
spraw do załatwienia, wybuchniesz 
wściekła na niego, że ty robisz tak 
wiele, a on tak wygodnie sobie ży-
je. Możesz poczuć się też wykorzysty-
wana. I wcale nie będziesz pamiętała 
wtedy, że to ty jesteś współautorem 
tego układu i że sama zgłaszałaś się 
do tych wszystkich zadań, wołając: 
„Ja to zrobię!”.

zmiany krok po kroku
Jeśli chcesz zrezygnować z roli si-

łaczki pracującej za wszystkich, za-
cznij od poszukania przyczyny two-
jej nadgorliwości. Jeśli powodem jest 
potrzeba kontroli, wypisz te zada-
nia, na efekcie których zależy ci naj-
mniej, i właśnie od nich zacznij de-
legowanie obowiązków. Przekazując 
obowiązki, trzeba zaakceptować fakt, 
że coś będzie zrobione inaczej lub 
mniej doskonale, niż gdybyś ty się 
tym zajęła. Nie wolno ci komentować 
rezultatów ani poprawiać po innych. 
To będzie najtrudniejsze – akcepto-
wanie, że nie kontrolujesz perfekcyj-
nego wykonania zadania. 

Jeżeli natomiast kierowała to-
bą chęć bycia potrzebną i lubianą, 
zastanów się, czy rzeczywiście wy-
ręczanie ludzi dawało ci poczucie, 
że jesteś kochana i ważna. Czy rze-
czywiście musisz się poświęcać i „za-
pracowywać” na to, by współpracow-
nicy dobrze cię traktowali, a dzieci 
szanowały.

Wyjście z roli osoby, która wyrę-
cza wszystkich wokół, wcale nie jest 
proste – ludzie mogą bowiem źle re-
agować na twoje odmawianie, a ty 
tego odmawiania musisz się nauczyć. 
Koledzy z pracy będą zdziwieni, 
kiedy usłyszą twoje „nie” na pyta-
nie, czy możesz zostać dłużej, dzie-
ci zbuntują się, gdy zaczniesz wyma-
gać, by same zadbały o swoje ubrania 
i opanowały obsługę pralki, mąż bę-
dzie niezadowolony, kiedy scedujesz 
na niego targowanie się z fachow-
cami kończącymi remont. Jeśli jed-
nak będziesz konsekwentnie używa-
ła słów „nie”, „nie będę”, „nie chcę” 
bez zbolałej miny i wyrzutów sumie-
nia, otoczenie będzie musiało wziąć 
się do pracy. Dzięki czemu ty zy-
skasz nieco wolnego czasu i poczucie 
większej swobody, a na twoich bar-
kach będzie dokładnie tyle, ile zdo-
łasz udźwignąć bez padania na twarz 
ze zmęczenia. Chyba warto? 

delegować

34 35t a n i e  l e k i w w w.tanielek imagaz y n.pl



– Kłopoty z prawidłową wymową 
mogą wynikać ze stresu, niedosłyszenia 
czy problemów ze zgryzem – kontynuuje 
nasz ekspert. – Dlatego czasem oprócz 
logopedy trzeba skonsultować się z psy-
chologiem, laryngologiem lub stomato-
logiem. Jeśli miałabym udzielić rady: 
rodzice powinni zwracać uwagę na uło-
żenie języka. Jeśli dziecko wciska go 
między zęby i przez to sepleni, to znak, 
że ma wadę wymowy. Istotne jest także 
prawidłowe oddychanie, bo jeśli maluch 
oddycha przez usta, to język układa 
się nieprawidłowo i powoduje problem 
z mową. Z tego samego powodu trze-
ba uważać na wady zgryzu i zbyt wcze-
sną utratę zębów mlecznych (przyczy-
na seplenienia). Warto też wiedzieć, 
że narządy artykulacyjne mowy lepiej 
rozwijają się, gdy dziecko jest karmio-
ne naturalnie. A jeśli tak się nie dzieje, 
to lepiej używajmy kubeczka niż butel-
ki, bo nawet tak prozaiczna czynność, 
jak gryzienie, też wpływa na prawidło-
wy rozwój mowy. 

A jak ty masz na imię? Tu-
ba?” – dopytuje się są-
siadka. „No, powiedz 
ty jesteś Tuba czy Kuba?” 
– nie daje za wygraną. 

Zerka to na nas, to na naszego czterolet-
niego syna: „Moja córka w tym wieku 
mówiła już pełnymi zdaniami. Ale wia-
domo, chłopiec. U nich wszystko przy-
chodzi później, choć…”.  I tym momen-
cie – jeśli nie jest to pierwsza aluzja 
do nieprawidłowej mowy naszego dziec-

ka – zaczynamy poważnie się zastana-
wiać: czy to, że nasz Kubuś nieodmien-
nie przedstawia się jako Tubuś, to jeszcze 
normalne i z tego wyrośnie, czy jednak 
coś jest nie tak z rozwojem jego mowy?

każde W sWoim tempie
– Istnieją normy określające umie-

jętności dziecka w przedziałach wie-
kowych, ale nie bójmy się, kiedy 
je przekracza – mówi Anna Czajkow-
ska, logopeda z Przystani Psychologicz-
nej. Dlatego nie musimy się niepoko-
ić, jeśli dwulatek zna tylko kilkanaście 
wyrazów, podczas gdy dziecko koleżan-
ki w tym samym wieku zna ich trzy ra-
zy więcej. Nie ma też powodów do pa-
niki, jeśli trzylatek powie, że jest „ciały 
mokli” i poprosi o „hejbatkę”, a czterola-
tek zacina się przy wypowiadaniu nie-
których słów. Takie problemy zazwyczaj 
przemijają. 

Czujności i szybkiej reakcji wyma-
gają natomiast dwie sytuacje. Pierwsza 
– gdy dziecko notorycznie nie reaguje 
na nasze słowa i nie wykonuje pole-
ceń, co może być spowodowane nie ty-
le złośliwością czy niesubordynacją, ale 
niedosłuchem. Pamiętajmy przy tym, 

Czas
do logopedy

czterolatki powinny już 
prosić o sok, ale niektóre 
mówią „siok”. większość 
pięciolatków pięknie 
wymawia rabarbar, ale  
u innych nadal jest to 
„jajajbaj”. Kiedy należy 
zgłosić się z tymi 
problemami do logopedy?

inga K a Z ana

Jeśli z wymową dziecka 
jest coś nie tak, jak 
najszybciej skontaktujmy 
się z logopedą.

zaproponujmy zabawę w „głuchy telefon”. 
mówienie szeptem zmusza do wyraźnego 
wymawiania słów.

•  Śpiewajmy i recytujmy wierszyki, maszeru-
jąc do wystukiwanego rytmu. To pozwoli się 
skupić na wymawianych wyrazach.

•  Bawmy się w roboty. Mówmy powoli, skan-
dując sylaby i przeciągając samogłoski.

•  Ćwiczmy z dziećmi sprawność języka: wy-
suniętym kreślmy kółka, na przemian kie-
rujmy na prawo i na lewo, w górę i w dół. 
Wypychajmy nim policzki, górną i dolną 
wargę. Zlizujmy razem miód z talerzyka, 
bawmy się w koniki i kląskajmy.

•  Dmuchajmy wraz z dzieckiem baloni-
ki, dmuchajmy na piórka, by jak najdłużej 
unosiły się w powietrzu. Taka zabawa po-
może w ćwiczeniu mięśni wokół ust. 

•  Ważne jest stymulowanie paluszków. Ukła-
dajmy puzzle, nawlekajmy koraliki – to zna-
komicie wpływa na rozwój tego obszaru 
mózgu, który odpowiada za wymowę. 

•  Nie powstrzymujmy dzieci od sponta-
nicznych zabaw, jak wydawanie dziw-
nych dźwięków czy robienie głupich min. 
To także ćwiczenie mięśni, które odpowia-
dają za prawidłowe wysławianie się.

JaK pomóC DZieCKu w NauCe 
pRawiDłoweJ wymowy

woju mowy), a czterolatek sepleni nie 
umiejąc prawidłowo wymówić głosek 
„sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „s”, „z”, „c” (ozna-
cza to, że w czasie ich artykulacji wsu-
wa język między zęby). I aczkolwiek 
u przedszkolaka brzmi to jeszcze słod-
ko, to u dziecka w wieku szkolnym – już 
nie. A niestety z seplenienia samoist-
nie się nie wyrasta. Interwencji wyma-
ga także sytuacja, gdy przedszkolak na-
dal zamienia głoski „k” na „t” oraz „g” 
na „d”, czyli zamiast „kotek” mówi „to-
tet”, a „gałązka” to dla niego „dałązka”. 
Jest to sygnałem, że źle układa język, 
co jest konsekwencją małej ruchliwości 
tego organu spowodowanej często (choć 
nie zawsze) przez zbytnie powiększenie 
migdałków. Pięcioletnie dziecko powin-
no także umieć wymawiać „r”, nie za-
mieniając tej trudnej głoski na „j”. Jeśli 
jednak „rowerek” nadal jest „jowej-
kiem”, oznacza to, że ma mało sprawny 
język, który w czasie wymawiania tej 
głoski nie unosi się odpowiednio ku gó-
rze podniebienia. 

Pierwszoklasista powinien mówić 
płynnie, jak dorosły. Zacinanie się, po-
wtarzanie części wymawianych wy-
razów, robienie przerwy pomiędzy 
sylabami świadczy o nieprawidłowo-
ściach w skurczach pewnych grup mię-
śni  sytuacji oprócz porady logopedycz-

nej może być potrzebna współpraca 
z psychologiem, który nauczy malucha 
odpowiednich ćwiczeń relaksacyjnych.

Gdy zauważymy, że z wymową na-
szego malucha jest coś nie tak, najlepiej 

że półroczne niemowlę powinno odwra-
cać główkę w kierunku źródła dźwięku 
i gaworzyć. Druga – gdy maluch perfek-
cyjnie potrafi przekazać komunikat nie 
przy pomocy słów, a jedynie za pomocą 
gestów czy mimiki. Jako rodzice te nie-
werbalnie wyrażone prośby rozumiemy, 
może się zdarzyć, że dni będą płynąć 
i komunikacja kwitnąć, tyle że bez an-
gażowania aparatu mowy. A ponieważ 
dzieci są mistrzami w ułatwianiu sobie 
życia, łatwo przyzwyczajają się do tego, 
że mówić nie trzeba, skoro i tak jest się 
zrozumianym. – Z tego samego powodu 
dzieci mogą sobie upraszczać słowa i na 
przykład zamiast „szczypiorek” mówić 
„scypiorek” – wyjaśnia nasz ekspert.

specjalista od zaraz
Logopeda to specjalista oceniający 

budowę aparatu mowy, zalecający od-
powiednie ćwiczenia pomagające w ni-
welowaniu wad dykcji, a w razie po-
trzeby kierujący na badania do innych 
lekarzy, np. laryngologa, stomatologa 
czy psychologa. Na konsultacje logope-
dyczne na pewno trzeba się zapisać, je-
śli nasz dwulatek mówi mniej niż pięć 
wyrazów (świadczy to o opóźnieniu roz-

zareagować jak najszybciej. Być może 
okaże się, że problem jest błahy i szyb-
ki do rozwiązania – wtedy wyjdziemy 
z gabinetu uspokojeni. Jeśli jest poważ-
niejszy – będziemy mieli więcej czasu, 
by go rozwiązać.

siła profilaktyki
Anna Czajkowska, logopeda z Przy-

stani Psychologicznej www.przystan-
-psychologiczna.pl radzi: 

– Do logopedy wybierzmy się wtedy, 
gdy nas coś w mowie naszego dziecka 
niepokoi. Możemy przyjść nawet z nie-
mowlakiem z zaburzonym rozwojem 
psychomotorycznym i logopeda zro-
bi wtedy masaż języka czy warg. Zwra-
cajmy uwagę, czy pojawiają się poszcze-
gólne fazy rozwoju mowy, na przykład 
gaworzenie (6-9 miesięcy), rozumienie 
znaczenia poszczególnych słów (12-18 
miesięcy). Jednak pamiętajmy, że pod-
ręcznikowo dopiero sześciolatki (a na-
wet siedmiolatki) powinny mieć opano-
waną prawidłową mowę.

D Z i e c i
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we jest świąd w okolicy pupy. Dziecko się-
ga rączką do pośladków i przenosi jaja na 
pościel, zabawki i całe otoczenie. Zaka-
żone owsikami maluchy bywają rozdraż-
nione, moczą się w nocy lub kiepsko śpią. 

 Badanie kału nie ma większego sen-
su, bo jaja owsików są w nim wykrywa-
ne tylko w masywnej inwazji. Najlepiej 
obejrzeć dziecku okolice odbytu, jesz-
cze nim wstanie z łóżka. Owsiki przypo-
minają białe nitki długości 5-10 milime-
trów. Można też pobrać wymaz z odbytu 
na specjalną szpatułkę, ale trudno ją ku-
pić. Zastąpić ją może zwykła szpatułka 
pokryta dwustronną taśmą klejącą. 

Niezbędne jest badanie kału, najlepiej 
trzykrotne w odstępach 3-5 dni. Badanie 
krwi wykazuje nadmierną liczbę eozyno-
fili, jednego z rodzaju białych krwinek. 
Leczenie glistnicy polega na przyjmowa-
niu leków przeciwpasożytniczych zwykle 
przez trzy dni. 

Uwaga, wędrówka larwy przez dro-
gi oddechowe powoduje kaszel, głów-
nie nocny. 

 
najdłuższy pasożyt 

Tasiemce pasożytujące w jelitach czło-
wieka mogą mierzyć nawet 12 metrów 
długości. Wydalają z kałem zakażonej 
osoby niewielkie człony, zawierające ja-
ja. Zjada je bydło, a w jego organizmie ja-
ja przekształcają się w larwy. Te z kolei  
są zjadane przez ludzi wraz z surowym 
lub niedogotowanym mięsem. Zakaże-
nia można więc uniknąć, rezygnując z je-
dzenia surowego lub niezbadanego mięsa. 
Tym bardziej że preparaty umożliwiające 
leczenie są trudno dostępne. 

Uwaga, szczególnym rodzajem ta-
siemca jest bąblowiec powodujący tworze-
nie w wątrobie kilkucentymetrowych pę-
cherzy. Do zakażenia dochodzi najczęściej 
przez zjedzenie nieumytych leśnych ja-
gód. Diagnostyka i leczenie (terapia leka-
mi i operacja) są żmudne. 

 
oj, sWędzi! 

Wszy to bardzo towarzyskie pasoży-
ty: przenoszą się z człowieka na człowieka 
przez bezpośredni kontakt i przez przed-
mioty codziennego użytku, np. grzebie-
nie lub czapki. Jaja wszy przytwierdzają 
się do włosa, zaś ślina dorosłych osobni-
ków powoduje swędzenie głowy. Stworze-
nia te na włosach dziecka może wykryć 
każdy rodzic. Wystarczy przeglądać ma-
luchom głowy. Leczenie polega na stoso-
waniu specjalnych szamponów zwalcza-
jących wszawicę, a często zapobiegającym 
im na kilka tygodni (bez recepty). 

Uwaga, wszy opuszczają głowy osób, 
które mają podwyższoną temperaturę. 
Stąd choroby gorączkowe w większych 
skupiskach ludzi sprzyjają inwazji tych 
pasożytów. 

Nieprzyjemna jest już sama 
myśl, że dziecko mogłoby 
mieć jakieś pasożyty. i nie 
ma znaczenia, czy chodzi 
o wszy, czy też owsiki. 

Pasożyty
nam niestraszne

pasożyty atakują  
i dorosłych, i dzieci. 
Dlatego leczenie 
dotyczy całej rodziny.

D Z i e c i

anna jaworsKa, leKarZ rodZinny

Leczenie owsicy polega na przyję-
ciu leku w jednym dniu przez wszyst-
kich domowników. Jednocześnie trzeba 
posprzątać całe mieszkanie, wycierając 
meble i podłogi na mokro, a pościel, bie-
liznę i piżamy wyprać w wysokiej tem-
peraturze. Leczenie należy powtórzyć 
po 2-4 tygodniach. Uwaga, owsikami 
nie można zarazić się od psa lub innych 
zwierząt domowych. 

 
częsta a nieznana 

Giardiozę (czyli lambliozę) wywo-
łują pierwotniaki. Choroba objawia się 
biegunką, skurczowymi bólami brzu-

DbaJmy o DZieCięCą higieNę
Choroby pasożytni-
cze najczęściej doty-
czą dzieci, szczególnie 
w dużych skupiskach jak 
przedszkola. 
Przyczyną jest łatwe prze-
noszenie się pasożytów 
podczas wspólnych zabaw 

tymi samymi zabawkami, 
przez bliskie kontakty i nie 
zawsze dostateczną higie-
nę. Poza tym dzieci lubią 
wszystko brać do ust. 
Często wkładają rączki 
do buzi, a na brudnych 
lub niedomytych dłoniach 
mogą czaić się pasożyty, 

zwłaszcza po zabawie 
w piasku. Najlepszym spo-
sobem zapobiegania pa-
sożytom jest skrupulatne 
przestrzeganie zasad hi-
gieny, szczególnie częste 
mycie rąk wodą z mydłem 
i staranne oczyszczanie 
warzyw i owoców. 

Uważa się, że zgrzytanie zę-
bami jest objawem cho-
roby pasożytniczej. Nie 
jest to prawda, podobnie 
jak przekonanie, że dzieci 

trzeba odrobaczać „na wszelki wypadek”. 
Kiepskim pomysłem jest też badanie kału 
w celu wykrycia owsików. Dlaczego?

ach, te roBaki
Owsiki to bardzo rozpowszechnione 

pasożyty. Ich jaja są lekkie i mogą nawet 
kilka tygodni zalegać w kurzu na pół-
kach lub lampach. Po przedostaniu się 
do ust za pośrednictwem rąk lub zabru-
dzonego jedzenia, po połknięciu prze-
kształcają się w jelicie w dorosłe owsiki, 
które wędrują w nocy do okolic odby-
tu. Tam składają jajeczka i wytwarzają 
substancję, która powoduje swędzenie. 
To dlatego w owsicy najbardziej dotkli-

cha, wzdęciami, a także brakiem apetytu 
i niepokojem. Powoduje czasem nietypo-
we objawy, np. wysypki skórne, napady 
astmy, dyskomfort w brzuchu, stany pod-
gorączkowe, a nawet niedożywienie. Za-
każona osoba wydala cysty z kałem. Jeśli 
dojdzie do skażenia nimi wody, jedzenia 
lub zabrudzenia rąk, łatwo o zakażenie 
kolejnego dziecka. Poza organizmem czło-
wieka cysty mogą przetrwać miesiące. 
Chorobę potwierdza badanie kału. Lecze-
nie polega na przyjmowaniu leku doust-
nie jednorazowo lub przez 5-10 dni (w za-
leżności od preparatu). 

Uwaga, niemowlęta karmione natu-
ralnie nie chorują na giardiozę. Chronią 
je przeciwciała z pokarmu kobiecego. 

 
numer jeden na śWiecie

Myśl o gliście ludzkiej przyprawia 
o dreszcze, bo przeciętna długość tego pa-
sożyta wynosi 30 centymetrów! Do zaka-
żenia dochodzi przez wodę lub jedzenie 
zanieczyszczone jajami glisty (głównie 
owoce i warzywa). Ponieważ jaja glisty 
mogą przetrwać w ziemi kilka lat, dzie-
ci zarażają się też podczas zabawy w pia-
sku i wkładania brudnych rąk do bu-
zi. Jaja mogą zostać wniesione do domu 
na butach. Z połkniętych jaj w jelicie wy-
dobywają się larwy, które przebijają się 
do naczyń krwionośnych i z krwią pły-
ną do płuc. Tam przedostają się do dróg 
oddechowych, gardła i są połykane. Do-
piero wtedy na stałe osiedlają się w jeli-
tach, wywołując bóle brzucha, nudności, 
wymioty, wzdęcia lub okresowe zaparcia 
na przemian z biegunką. Dzieci zakażo-
ne glistą często są apatyczne lub rozdraż-
nione. Mają podkrążone oczy, problemy 
ze snem i lęki nocne. Glisty korzystają 
ze składników pokarmowych dostarcza-
nych w diecie, dlatego chorzy pomimo 
apetytu mogą być niedożywieni, chudną 
a nawet zdarza się zatrzymanie rozwoju 
fizycznego i psychicznego. 
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kraina 
wiecZnego 

chłodu

Gdzieś tam całkiem nieda-
leko na północy leży kraj, 
nie za mały, nie za duży. 
Tak w sam raz. Zamieszku-

je go jedynie pięć i pół miliona ludzi, 
czyli mniej, niż liczy populacja same-
go Londynu. Helsinki – stolica, to naj-
większe z miast a mimo to jest tam ty-
lu mieszkańców co w Poznaniu. Blisko 
70 procent powierzchni Finlandii zaj-
mują lasy, lecz dzięki mnogości akwe-
nów wodnych zwie się ją także Krainą 
Tysiąca Jezior. Natura tego nordyckie-
go kraju to jego ogromny atut. Może się 
zdarzyć, że jadąc samochodem przez kil-
ka godzin, nie zobaczymy zamieszkane-
go terenu. Dzikość, można by rzec, a jed-
nak wszystko jest kontrolowane przez 
odpowiednie instytucje dbające o zago-
spodarowanie krajobrazu i kondycję śro-
dowiska naturalnego. Nie ma miejsca na 
bałagan i chaos. Gospodarka? Na począt-
ku XX wieku, a konkretnie po odzyska-
niu niepodległości w 1917 r., sytuacja go-
spodarczo-polityczna (ani żadna inna) 
Finlandii nie była najlepsza. Tym bar-
dziej niesamowite jest, jak przez ostat-
nie sto lat kraj doskonale poradził sobie 
z uregulowaniem tych sektorów i gene-
ralnego funkcjonowania państwa. Obec-
nie jest jednym z najlepiej funkcjonują-
cych państw świata!

Takie są fakty, tyle można bez więk-
szych trudności wyczytać z przewodni-
ków, internetu czy książek. To jednak je-
dynie niewielka część historii Finlandii. 
Jakim narodem są Finowie? Jak na co 
dzień żyją? O co dbają, a co w ogóle nie 
jest dla nich istotne?

jeszcze dalej niż północ
Według powszechnego przekona-

nia, im wyżej na Północ tym bardziej 
klaruje się dystans pomiędzy ludźmi, 
a zmniejsza temperament i żywioło-
wość. Finlandia – jako jeden z najbar-
dziej wysuniętych w stronę bieguna kra-
jów – powinna więc być ojczyzną raczej 
chłodnych, zdystansowanych osób. I tak 
właśnie jest. Od czterech miesięcy mam 
styczność z Finami i z dnia na dzień co-
raz bardziej przekonuję się o prawdziwo-
ści wyżej tego stwierdzenia. 

Przeciętny mieszkaniec kraju tysią-
ca jezior jest raczej chłodny, zamknię-
ty w sobie i małomówny. Nie oznacza to 
jednak, że nie można na nim polegać al-
bo spodziewać się z jego strony nieprzy-
jemnego traktowania. Wręcz przeciw-
nie. Fin, zapytany na ulicy o drogę, nie 
tylko wskaże na mapie swojego telefo-

Finlandia. co to za kraj? o tym, że jest tam zimno, wiedzą 
wszyscy, ale co ponadto? czy to faktycznie jedynie kraina 
wiecznego chłodu? a co ze świętym mikołajem, Laponią 
i zorzą polarną? poznajmy ten magiczny świat. świat, którego 
różnorodności być może nigdy byśmy się nie spodziewali.

nu szukane miejsce, ale czasami wręcz 
nas do niego zaprowadzi. Mieszkańcy te-
go kraju mówią o sobie, że faktycznie 
na początku trzeba się „przebić” przez 
ich swoistą warstwę ochronną, by jed-
nak później zyskać doskonałego przyja-
ciela, na którego można liczyć.

nie do opisania…
Pewnego dnia, siedząc w poko-

ju akademika i pijąc gorącą czekoladę 
usłyszałam krzyk z korytarza. „Zorza!” 
– lakonicznie dała mi znać koleżanka 
i wybiegła na zewnątrz budynku. W po-

ZorZa polarnajej źródłem są cząsteczki emitowane przez Słońce. Tzw. wiatr słoneczny, poruszając się z gigan-
tyczną prędkością, przenika do jonosfery i uderza w drobiny powietrza, które z kolei zaczynają 
świecić. Zorza powstaje na wysokości 65-400 km ponad powierzchnią Ziemi. Może przyjmować 
różne kształty i kolory, m.in. zielony (przewaga tlenu), purpurowy (azot), niebieski (wodór). 

aleKsandra bąK

śpiechu zarzuciłam na siebie płaszcz 
i podążyłam za nią. Niebo pokryte było 
przepięknie falującą, przybierającą naj-
różniejsze odcienie zielonego zorzą polar-
ną. Krótko rzecz ujmując – cudowne zja-
wisko, nie do opisania. Aby je dostrzec, 
muszą zostać spełnione konkretne wa-
runki: nieskazitelnie czyste – bezchmur-
ne niebo, raczej niska temperatura oraz 
odpowiedni przepływ prądu w jonosfe-
rze. Na północy Finlandii, w Laponii, czę-
stotliwość pojawiania się zorzy jest dużo 
większa niż na południu. Niemniej nale-
ży pamiętać, ze nie można traktować go 

sauna fińska 
Sauna w języku fińskim oznacza kąpiel. Te oryginalne zbudowane są z drewna, które 

rozgrzane nawet do 100 st. c, nie parzy skóry. W pierwszej fazie kąpieli suche, gorące 

powietrze sprawia, że się pocimy, a ciało rozgrzewa i rozluźnia. W drugiej schładzamy 

organizm świeżym powietrzem i zimną wodą (lub śniegiem na zewnątrz sauny). obie 

fazy można powtarzać, aby całkowity pobyt w saunie trwał przynajmniej godzinę. 
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estetycZnie i beZpiecZnie
Finowie to jeden z bardziej optymistycznie patrzących w przy-

szłość narodów europy. Wysoki standard życia praktycznie wszyst-

kich mieszkańców kraju sprawia, że mają oni poczucie bezpieczeństwa 

oraz, mimo pozornego wycofania, ufają przyjezdnym. Stąd brak potrzeby 

ogradzania domów, zamykania ich na klucz czy wieszania firanek w oknach. 

p o D r ó ż e

południu Europy, gdzie Włosi zachwyca-
ją się każdą wstążką gotowanego maka-
ronu. Fińska kuchnia potrafi jednak za-
skoczyć. Najistotniejszą rolę odgrywają 
w niej mięso i ryby, mleko i wszelkie je-
go przetwory oraz rozmaite pieczywo 
i mąka. Popularne są dania z renife-
ra, niedźwiedzia i w ogóle dziczyzny. 
Do smakołyków zalicza się m.in. pieróg 
karelski – karjalanpiirakka czy pulla 
– słodki chleb. Powszechne jest też spo-
żywanie owsianka zwana puuro. Z napo-
jów najbardziej powszechna jest kawa, 
której Finowie pija hektolitrami! Wo-
da natomiast, spożywana bezpośrednio 
z kranu, jest nie tylko czysta i smaczna, 
lecz także bogata w minerały.

 
jednym słoWem – Warto!

Finlandia – obfitująca w piękne kra-
jobrazy i uporządkowane tereny – jest 
doskonale przystosowana do uprawiania 
wszelkich sportów. Szczególnie tych zi-
mowych: narciarstwa biegowego, skoków 
narciarskich, łyżwiarstwa, hokeja na lo-
dzie itd. Jest też pełna miłych, acz nieco 
introwertycznych mieszkańców. Zorza 
polarna czy wizyta u św. Mikołaja doda-
ją jej jeszcze więcej uroku, a niecodzien-
na dla nas kuchnia przyciąga ciekawych 
świata smakoszy. Wszystko to powodu-
je, że kraj ten stanowi niezwykle cieka-
wą propozycję na wakacje. Choć więk-
szość z nas, Polaków zdecydowanie woli 
wypoczywać w ciepłych krajach, pluska-
jąc się w morzu, gwarantuję, że wypra-
wa do tej lodowej krainy będzie niezapo-
mniana i egzotyczna. 

CZy wiesZ, że...

6 grudnia – w Polsce dzieci czeka-
ją na mikołajkowe prezenty, a Finowie 
świętują... Dzień Niepodległości.  
Tego dnia 1917 roku powstała Finlan-
dia, która wcześniej nie miała tradycji 
państwowych (od średniowiecza by-
ła pod panowaniem szwedzkim, a na-
stępnie przez ponad 100 lat pod pano-
waniem rosyjskim.

stolica – położone na kilku wyspach 
i półwyspach Helsinki są jedną z naj-
dalej wysuniętych na północ sto-
lic świata. leży bardziej na północ 
niż przylądek Farewell na Grenlan-
dii. Helsińskie metro stanowi zaś naj-
bardziej na północ wysunięty system 
miejskiej kolei podziemnej na świecie.

piraci drogowi – nie mają tu lek-
ko. choć korzystanie z dróg i auto-
strad w Finlandii jest bezpłatne, łama-
nie przepisów może kosztować bardzo 
słono. W 2004 roku w tym kraju za-
płacono najwyższy mandat na świecie 
wynoszący bagatela 170 tysięcy euro, 
za przekroczenie prędkości (kierowca 
jechał 80 km/h w miejscu, gdzie moż-
na 40). Zapłacił go jeden z najbogat-
szych Finów, bo co ciekawe, wysokość 
kary zależy zarówno od wykroczenia, 
jak i statusu materialnego kierowcy.

Muminki – to Finlandia jest krainą,  
z której pochodzą te sympatyczne  
i znane na całym świecie stworki.  
Pisarka, Tove jansson, która je  
stworzyła, pochodziła z Helsinek.

jako coś pewnego. Czasem – jeśli dopisze 
szczęście – uda się je obserwować kilka 
dni z rzędu, innym razem wyczekiwana 
zorza nie pojawi się w ogóle. 

z Wizytą u mikołaja
Ten mocno już starszawy, rumiany 

pan żyje sobie spokojnie w Rovaniemi, 
w stolicy prowincji Laponia. Jego posia-
dłość położona jest dokładnie na grani-
cy koła podbiegunowego. Turyści mogą 
za darmo złożyć wizytę Mikołajowi, któ-
ry chętnie rozmawia z gośćmi, płynnie 
władając językiem angielskim, ale zna 
również hiszpański. Nieopodal znajduje 
się poczta, z której można wysłać pocz-
tówki do najbliższych, podbite oryginal-
ną pieczęcią wioski św. Mikołaja. Istnie-
je też możliwość przyjrzenia się całkiem 
z bliska reniferom, gotowym do wyru-
szenia w bożonarodzeniową podróż. 

Odwiedzając Świętego Mikołaja, ma-
my okazję zapoznać się nieco z samym re-
gionem. Istnieje mnóstwo atrakcji, które 
(niezależnie od pory roku) proponowa-
ne są turystom. Zima to najodpowiedniej-
szy czas na zasmakowanie przejażdżki 
saniami ciągniętymi przez renifery lub 
w przypadku husky safari – przez psy tej 
rasy. W miejscowości Kemi czeka na tury-
stów lodowy zamek, który co roku wyglą-
da inaczej, bo budowany jest według no-
wego projektu. Wnętrze robi niesamowite 
wrażenie. Można wypić tam kawę lub na-
wet wynająć pokój! Wielbicielom białego 
szaleństwa na pewno nie będzie się nu-
dzić, bowiem Laponia obfituje w rozmaite 
kurorty narciarskie.

co z tą sauną?
Jedno z pierwszych skojarzeń, jakie 

przychodzi mi na myśl w związku z Fin-
landią, to sauna. Statystycznie na każ-
de gospodarstwo domowe przypada jed-
na. W sumie jest ich w Finlandii około 
dwóch milionów! To doskonała odpo-
wiedź na warunki atmosferyczne, ja-
kimi traktuje nas ten mroźny kraj. Do-
brze wpływa na samopoczucie, relaksuje 
i stanowi ciekawą okoliczność dla spo-
tkań z przyjaciółmi. 

Zimą wielu Finów praktykuje tak-
że kąpiele w lodowatej wodzie. na czym 
polegają? Po kilku chwilach spędzonych 
na grzaniu się w gorącej łaźni (ok. 70 st. 
Celsjusza) wybiegają na zewnątrz, aby 
już za moment zanurzyć się w wodzie 
o temperaturze bliskiej zeru stopni.  

Głodny? może renifera?
W Finlandii przygotowywanie posił-

ku nie jest aż tak celebrowane jak np. na 
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lekki makowiec 
Składniki na SpÓd 
55 g płatków żytnich zmielonych na mąkę; 
70 g jogurtu naturalnego, raczej gęstego 3 proc. 
tłuszczu; 1 żółtko; 40 g siemienia lnianego; 
1 łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na maSĘ 
200 g twarogu chudego o zawartości 3,5 proc. 
tłuszczu; 2 ubite białka z jajka; 120 g mielonego 
maku; bakalie: kandyzowana skórka pomarańczo-
wa, garść drobno siekanych orzechów; 60 g jogurtu 
naturalnego; 10 ml stewii w płynie; 3 łyżeczki cukru 
pudru na lukier.

przygotowanie   
Proszek do pieczenia mieszamy kolejno ze zmie-
lonymi płatkami, żółtkiem, jogurtem  
i  siemieniem. ciasto wałkujemy i rozkładamy  
w foremce, wykładając również brzegi. Trochę 
ciasta zostawiamy do położenia na wierzchu 
masy. Ser przecieramy przez sitko, mieszamy 
z jogurtem, mielonym makiem i stewią, ubitym 
białkiem i bakaliami. Wykładamy na ciasto, przy-
krywając od góry cienką jego warstwą. Pieczemy 
na 170°c przez 50 min. Polewamy smużką lukru. 

puszysty sernik  
bezglutenowy
Składniki  
1,5 kg sera twarogowego trzykrotnie 
zmielonego; 10 jajek; 10 ml stewii w pły-
nie; cukier waniliowy; 1 budyń waniliowy 
bezglutenowy i 2 łyżki mąki ziemniacza-
nej; 200 g masła, 2/3 szklanki rodzynek 
(drobnych), cukier puder do oprószenia 
wierzchu.

przygotowanie   
Przy pomocy miksera dokładnie ucieramy 
masło z cukrem. Dodajemy żółtka, 
a następnie twaróg (małymi porcjami). 
Na koniec wsypujemy budyń (w proszku) 
i mąkę ziemniaczaną, a następnie masę 
przelewamy do dużej miski. Mieszamy 
łyżką z rodzynkami. W osobnym naczyniu 
ubijamy białka na sztywną pianę i do-
dajemy do masy twarogowej. Mieszamy 
delikatnie, najlepiej przy użyciu dużej 
drewnianej łyżki. Masę przelewamy  
do blachy wyłożonej folią aluminiową  
lub pergaminem. W piekarniku ustawiamy 
dwie półki. Na niższej stawiamy naczynie 
żaroodporne i wlewamy do niego wodę.  
Na wyższej pieczemy nasz sernik  
w temperaturze 160°c około 1,5 godziny. 
Studzimy w lekko otwartym wyłą-
czonym piekarniku, aby ciasto nie 
opadło. Wystudzone posypujemy cienko 
cukrem pudrem.

Święta na Zdrowo 

wśród świątecznych wypieków pojawiają się i znikają różne 
mody. a oto tradycyjne smakołyki, które od zawsze goszczą  
na polskich stołach. tym razem w wersji light.
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kutia wegańska
Składniki 
1 szklanka ugotowanego pęczaku lub pełno-
ziarnistego ryżu; 1 szklanka maku; po jednej 
garści daktyli, fig, rodzynek, moreli, orzechów 
laskowych, migdałów; ½ szklanki syropu dak-
tylowego, wegańskie mleczko ryżowe; mleko 
kokosowe lub śmietanka migdałowa; połówki 
orzechów włoskuch do dekoracji. 
 
przygotowanie 
Pęczak przepłukujemy na sicie, wrzucamy na 
wrzątek (2 szklanki wody) i gotujemy na mini-
malnym ogniu pod przykryciem, by uzyskać ka-
szę na sypko. W osobnym garnuszku płuczemy 
mak i gotujemy go w 1 szklance wody. Po 15-20 
minutach odlewamy z niego wodę, dodajemy 
mleko ryżowe i miksujemy na gęstą ziarnistą 
papkę. orzechy rozgniatamy płaskim tasakiem, 
suszone owoce siekamy, łączymy z pęcza-
kiem i makiem, dodajemy syrop. ozdabiamy 
orzechami włoskimi.  Kutia jest smaczniejsza 
następnego dnia. 

dietetyczny piernik
Składniki 
 4 jajka; 2 szklanki mąki razowej; 1,5 łyżeczki proszku do pie-
czenia; 2 łyżki kakao; 400 ml mleka; 1 łyżka oliwy; przyprawa 
do pierników; 4 łyżki słodzika; tabliczka mlecznej czekolady light 
na polewę.  

przygotowanie 
Żółtka, słodzik, mleko i oliwę zmiksować. Dodać mąkę wymiesza-
ną z proszkiem do pieczenia, przyprawę do pierników oraz owoce. 
Dokładnie wymieszać. Ubić pianę z białek i dodać do ciasta. Deli-
katnie wymieszać. Piec 1 godzinę w 200°c. Po wystudzeniu polać 
z wierzchu polewą z rozpuszczonej w rondelku czekolady. 
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Tytuł 
agnieszka osiecka

GALERIA  
POTWORÓW
Zanim sięgniemy po świeżo 
wydane „Dzienniki” Agniesz-
ki osieckiej, warto przeczytać 
jej „Galerię potworów” – książ-
kę, która jest zbiorem anegdot, 
miejsc, wydarzeń, zdjęć, rysun-
ków, a także doskonale nakre-
ślonych portretów znajomych 
słynnej poetki. Świetna lektura 
na długie, zimowe wieczory.

alina mRoWińska

MAGDA, MIŁOŚĆ 
I RAK
Kiedy Magdalena Prokopo-
wicz dowiedziała się, że cho-
ruje na raka, miała 27 lat i była 
w ciąży. Nie poddała się – uro-
dziła dziecko, walczyła z choro-
bą, założyła fundację Rak’n’roll, 
która pomaga osobom z nowo-
tworem. I choć Magda zmarła 
w 2012 r., jej imię wciąż kojarzy 
się z hasłem „Wygraj życie!”. 

słaWomiR mRoŻek

DZIENNIK
Sławomir Mrożek, słynny pol-
ski pisarz, zmarł 15 sierp-
nia 2013 roku. Pozostały nam 
po nim zbiory dramatów, opo-
wiadań, rysunków, a także wy-
dane w ciągu ostatnich lat trzy 
tomy „Dziennika”, które łączą 
charakterystyczny styl Mroż-
ka z jego szczerością i tęsknotą 
za krajem. Nie tylko dla fanów 
jego twórczości.

fRank Wynne

TO JA BYŁEM VERMEEREM
Na przełomie wieków XIX i XX żył w Holandii Han van Meegeren – malarz, który 
zyskał sławę jako fałszerz obrazów jana Vermeera, twórcy słynnej „Dziewczyny 
z perłą”. jego zdumiewająca biografia, autorstwa Franka Wynne’a, ukazuje długą 
drogę, jaką przeszedł od swoich pierwszych, skromnych wystaw do momentu, gdy 
wprawił w zdumienie najwybitniejszych dwudziestowiecznych krytyków i znawców 
sztuki. Pozycja obowiązkowa dla miłośników malarstwa.

c. s. leWis 

ZASKOCZONY  
RADOŚCIĄ
clive Staples lewis jest znany 
czytelnikom, dużym i małym, ja-
ko autor słynnych „opowieści 
z Narnii”. Ale w 1955 r. napisał 
autobiograficzną opowieść o dy-
lematach młodości, poszuki-
waniu swojego miejsca, wierze 
i odnalezieniu tytułowej radości, 
która pokazuje go z zupełnie in-
nej strony.

Ciekawość to pierwszy stopień 
do piekła – słyszał to każdy 
z nas. Ale ciekawość to rów-

nież zwykły odruch każdego czło-
wieka. Jesteśmy ludźmi, więc chce-
my wiedzieć, poznawać, rozumieć, 
interesujemy się tym, co nas ota-
cza – w tym także życiem innych 
osób, od sąsiadów z mieszkania obok 
po sławnych aktorów. Dlatego plot-

karskie gazety i portale internetowe 
cieszą się niesłabnącą popularnością 
i, o ile nie przekraczają granic dobre-
go smaku i prywatności, nie ma w ich 
działaniu nic złego. Ja proponuję jed-
nak nieco inny rodzaj „plotkarskiej” 
rozrywki – biografie, pamiętniki, li-
sty i wspomnienia osób znanych, ce-
nionych i tych, które warto poznać. 
Bez zaglądania w okna.

Znani nieZnani
czyli książki o tych, których warto poznać, i o tych, 
o których warto dowiedzieć się czegoś więcej.

poleCam justyna pyra
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NAGRoDA GłóWNA 
4 x Bon 100 złotych*
P o Z o S T A ł e  N A G R o D y : 

*bon podarunkowy do zrealizowania w aptekach sieci

3 zestawy 
kosmetyków

dla kobiet 
• timotei pure

•nivea vital

W S Z Y S T K I E  u P O M I N K I  u F u N D O W A Ł A�
VitiS pHarma

3 zestawy 
kosmetyków 
dla mężczyzn
• adidas ice effect

• l’oreal men expert
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litery z ponumerowanych pól od 1 do 6 utworzą rozwiązanie.
Rozwiąż krzyżówkę i wyślij SMS w formacie lp.hasło na numer 72150
Nagrody rozlosujemy wśród tych z Państwa, którzy do dnia 24.01.2014 nadeślą prawidłowe hasło. Koszt SMS-a 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto)
Regulamin znajduje się na stronie www.aptekaip.pl. organizatorem krzyżówki jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

nagrody CzekaJĄ na Ciebie!
kaŻdy SmS zwiĘkSza SzanSĘ na wygranĄ.




