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Drodzy Czytelnicy! 
Wokół nas coraz więcej słońca, coraz dłuższe  
dni – wiosna nadchodzi! Warto z tej okazji  
zadbać o swoje zdrowie i przygotować  swój organizm na 
wiosnę. Miniona zima uzmysłowia chyba każdemu, jak 
ważne jest powietrze wokół nas, dlatego my również do-
łączyliśmy do tej społecznej dyskusji, zatem będzie coś  
o smogu. Przypominamy także, że odwodnienie to poważny 
temat, zwłaszcza u osób starszych i nie wolno go lekceważyć. 
Wewnątrz wydania znajdziecie także kolejny artykuł Mate-
usza Wojciechowskiego – tym razem wszystko co o kofeinie 
powinniśmy wiedzieć. Nie zapomnieliśmy także o tym, że 
wraz z wiosną nadchodzą święta wielkanocne i chcieliśmy 
przypomnieć zwyczaje i tradycje świąteczne. Czy wszystkie 
pamiętacie i znacie? I wiele innych ciekawostek.

Życzymy zdrowych i rodzinnych  
Świąt Wielkiej Nocy!
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Producent: SCAN ANIDA sp. z o.o.

ACERIN  150 ml  
FUNGI DEZODORANT DO STÓP
Dezodorant ogranicza  rozwój bakterii  
i grzybów,  zapewnia długotrwałe 
uczucie świeżości.

ACERIN  150 ml KOMFORT DEZODORANT  DO  OBUWIA I STÓP
Likwiduje nieprzyjemny zapach i skutecznie chroni przed bakteriami i grzybicą.  
Zapobiega poceniu się stóp.

ACERIN  150 ml  
ANTYPERSPIRANT FORTE 
Regulator pocenia.  Produkt jest 
szczególnie polecany przy nadmiernym 
poceniu się stóp. 

 

ENTERO acidolac 
10 kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera liofilizowane kultury drożdżowe probiotycznego szcze-
pu Saccharomyces bulardii oraz fruktooligosacharydy (FOS), do stosowania  
w czasie trwania antybiotykoterapii, i/lub biegunki infekcyjnej, w podróży ze 
zmianą strefy klimatycznej. Produkt przeznaczony dla dzieci od 3-go roku życia 
i dorosłych.
Producent: POLPHARMA
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W fachowej literaturze me-
dycznej nie znajdziemy ter-
minu przesilenia wiosenne-
go. Ta przypadłość nie jest 
chorobą, tylko zespołem ob-
jawów nasilających się wraz 
ze zmianą okresu jesienno  
– zimowego do wiosenno – 
letniego. 

W okresie zimowym nasz 
organizm jest wystawiany na 
wiele prób, co daje późniejsze 
efekty w postaci osłabionej od-
porności i słabej kondycji. Taki 
stan rzeczy spowodowany jest 
głównie brakiem dostatecz-
nej ilości światła słonecznego, 
zmienną i kapryśną pogodą 
oraz nie wystarczającą ilością 
witamin i mikroelementów 
przyjmowanych przez nasz or-
ganizm. Żeby poradzić sobie  
z objawami wiosennego przesi-
lenia należy najpierw wiedzieć 

jak je rozpoznać a później sku-
tecznie pokonać.

Objawy przesilenia 
wiosennego

Po czym możemy poznać, 
że dopadło nas zjawisko prze-
silenia wiosennego? Jest kilka 

charakterystycznych objawów, 
które możemy odczuwać. Do 
najczęstszych oznak przesilenia 
wiosennego należą:

 osłabienie, 
 senność, 
 częste bóle głowy i mięśni 

(z powodu niedoboru wita-
min i soli mineralnych), 

WIOSNA!   
przesilenie wiosenne

WIOSNA JUŻ CORAZ BLIŻEJ DZIĘKI CZEMU  
DNI SĄ CORAZ DŁUŻSZE I BARDZIEJ  
SŁONECZNE. NATURA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA 
NATOMIAST MY CZĘSTO W TYM OKRESIE  
ODCZUWAMY ZMĘCZENIE, SENNOŚĆ,  
ROZDRAŻNIENIE ORAZ BRAK CHĘCI DO  
DZIAŁANIA. NIE MA SIĘ JEDNAK CZYM  
PRZEJMOWAĆ, PONIEWAŻ SĄ TO KLASYCZNE 
OBJAWY PRZESILENIA WIOSENNEGO.
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 osłabienie refleksu i mięśni 
(za mało potasu), 

 rozdrażnienie, mniejsza od-
porność na stresy, bolesne 
skurcze mięśni (brak ma-
gnezu), 

 nagłe ataki zmęczenia (nie-
dobór żelaza), 

 wypadanie włosów (brak 
cynku).

Wszystkie te objawy przekła-
dają się na funkcjonowanie na-
szego organizmu. Ogólne osła-
bienie powoduje, że jesteśmy 
bardziej podatni na choroby, 
pojawiają się infekcje wirusowe 
i bakteryjne, katar, kaszel oraz 
bóle głowy. Przez te objawy 
przesilenia wiosennego może-
my odczuwać także niechęć do 
przebywania w towarzystwie, 
obojętność oraz kłopoty z kon-
centracją. 

Nie wszystko od razu
Ekstremalne zmiany pogodo-

we – wahania temperatur, skoki 
ciśnienia atmosferycznego są 
typowe dla rozpoczynającej się 
wiosny, mogą stać się przyczyną 
naszego złego stanu fizycznego 
i psychicznego. Zmiany związa-
ne z nadchodzącą wiosną są dla 
naszej odporności dużym wy-
zwaniem. Takie zmiany szybciej 
zaakceptują ludzie mieszkający 
na wsi, bliżej natury. Mieszkańcy 
dużych miast, którzy sporadycz-
nie mają kontakt z naturą zwy-
kle zimą zażywają mniej ruchu  
a ich organizmy są mniej zahar-
towane. 

Po takim okresie przerwy od 
aktywności fizycznej często za-
kładamy sobie zbyt wymaga-
jące plany na poprawę naszej 

kondycji. Pomimo, że pogoda 
wczesno wiosenna zachęca do 
przebywania na świeżym po-
wietrzu, to musimy pamiętać, 
żeby nie przesadzić i nie nara-
zić naszego organizmu na zbyt 
duże obciążenie. Nie rzucajmy 
się od razu na wielki wysiłek. Po 
tak długiej przerwie zimowej 
nie ma sensu od razu odbywać 
wielokilometrowych wycieczek 
rowerowych, czy kilkugodzin-
nych wspinaczek górskich. Je-
żeli mamy aspirację do takich 
wyczynów najpierw zadbajmy  
o to, żeby nasze ciało było do 
tego odpowiednio przygotowa-
ne. Warto rozpocząć przygoto-

wania od spacerów, jogi, fitnes-
su. Z czasem możemy pomyśleć 
o zwiększeniu wysiłku, gdy już 
zauważymy, że jesteśmy na to 
gotowi. W okresie przesilenia 
wiosennego, ważny jest także 
zdrowy sen i umiejętność od-
poczywania. Zamiast siedzieć w 
domu, wyjdźmy się spotkać ze 
znajomymi, potańczyć, zagrać 
w piłkę lub po prostu na spacer 
w miłym towarzystwie. 

Odpowiednia dieta
Najprostszym sposobem, 

który często wybieramy w tym 
okresie są małe przyjemności, 
które wpływają na poprawę na-
szego nastroju. Poranna kawa, 
słodycze czy kieliszek alkoholu 
mogą nam pomóc jednak tyl-
ko na chwilę. Zbyt duża daw-
ka takich przysmaków może 
doprowadzić do nasilenia się 
objawów przesilenia wiosen-
nego a także znacząco wpłynąć 
na naszą kondycję zdrowotną.  
W przypadku gdy zauważymy 
objawy przesilenia wiosenne-
go przede wszystkim powinni-
śmy zadbać o nasza dietę. Jest 

to zasada uniwersalna, jednak  
w okresie przesilenia wiosenne-
go jest bardzo skuteczna. Od-
powiednia ilość witamin i mi-
kroelementów wzmocni nasz 
organizm. W takiej diecie nie 
możemy zapomnieć o źródłach 
wapnia i magnezu. Dlatego 
warto zainwestować w prze-
twory mleczne, które są podsta-
wowym źródłem wapnia. Ten 
składnik znajdziemy również  
w kapuście, brokułach i rośli-

ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI



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

nach strączkowych oraz orze-
chach i migdałach. Magnez jest 
również kluczowy, ponieważ 
jego brak zwiększa nerwowość 
i utrudnia skupienie się. Przede 
wszystkim występuje w kakao, 
orzechach, otrębach, rybach 
oraz bananach. 

Relaks
Nic tak nie wpływa na samo-

poczucie jak chwila odprężenia 
i relaksu. Po nowym roku wszy-
scy jesteśmy zabiegani i mamy 
niewiele czasu na odpoczynek. 
Jest to błąd, ponieważ regu-
larny odpoczynek wpływa na 
napięcie mięśniowe, ciśnienie 
krwi i równomierny oddech. 
Dlatego warto pomyśleć o kilku 
dniach wolnego i zmianie kli-
matu. Jeżeli jednak nie mamy 
takiej możliwości to możemy 
przygotować sobie na przykład 
kąpiel aromatyczną.

Skoro wiosenne przesilenie 
to nie choroba to w takim razie 
jak je rozpoznać? Nie ma jed-
nej w 100% skutecznej metody, 
ponieważ jego symptomy są 
bardzo podobne a często takie 
same jak przy zwykłej grypie 
czy przeziębieniu. Jeżeli jednak 
objawy towarzyszą nam przez 
dłuższy czas to możemy podej-
rzewać, że staliśmy się ofiarą 

przesilenia wiosennego. Wtedy 
pomocne mogą być metody 
opisane w artykule. Jeżeli jed-
nak jesteśmy odporni na zmia-
ny pór roku to i tak powinniśmy 
pamiętać o tych kilku zasadach. 

W. Jakubek
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VITARAL 
30, 60 tabletek drażowanych, suplement diety
Suplement diety zawierający zestaw witamin i składników mineralnych przezna-
czonych w stanach  zwiększonego zapotrzebowania.
 Producent: VALEANT Sp. z o.o.

ASPARGIN
50 tabletek

Skład:  1 tabletka zawiera 250 mg magnezu wodoasparganianu (17 mg jonów Magnezu) 
oraz 250 mg potasu wodoasparganianu (54 mg jonów potasu).
Wskazania: uzupełnienie niedoboru magnezu i potasu przy niemiarowości i nadpobu-
dliwości serca, profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, zagrożeniu zawałem, po 
przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w trakcie długotrwałego 
stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych. 
Producent: Farmaceutyczna  Spółdzielnia Pracy FILOFARM

DIOSMINEX MAX
60 tabletek

Skład: 1 tabletka zawiera 1000 mg 
zmikronizowanej diosminy.
Działanie: zwiększa napięcie na-
czyń żylnych, drenaż limfatyczny, 

nasila perystaltykę naczyń chłonnych i przepływ limfy, zmniejsza przepuszczalność małych 
naczyń krwionośnych i ich podatność na pękanie.
Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycz-
nego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze łydek, leczenie objawowe w  przypadku 
zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu. 
Producent: VALEANT Sp. z o.o.

ZYRTEC UCB 
7 tabletek

Skład: 1 tabletka zawiera 10 mg cetryzyny.
Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: łagodzenie objawów  sezonowego i  przewlekłego alergicznego zapalenia 
błony śluzowej nosa i spojówek, łagodzenie objawów pokrzywkii.
Producent: UCB 



Osoby starsze wymagają za-
zwyczaj o wiele więcej uwagi  
i bardziej precyzyjnej opieki niż 
ludzie młodzi, ponieważ są one 
często narażone na wiele chorób 
i dolegliwości, które w młodszym 
wieku się nie pojawiają. Wraz  
z przybywającymi latami zmniej-
sza się odporność organizmu 
oraz pojawiają się pewne niedo-
godności i zjawiska mające spory 
wpływ na komfort codziennego 
życia. Często błahy z punku wi-
dzenia osoby młodej problem 
może w podeszłym wieku ozna-

czać konieczność spotkania z le-
karzem lub zastosowania odpo-
wiedniej kuracji.

Niektóre z nich mogą nawet 
być bardzo szkodliwe dla zdro-
wia, więc warto dbać o to, by 
osoba starsza nie była narażona 
na niebezpieczne dla zdrowia 
czynniki lub sytuacje. Jednym  
z problemów, jakie u seniora 
mogą być dość poważne, jest od-
wodnienie. Termin ten jest więk-
szości z nas znany i wiemy, że 
taki stan jest szkodliwy dla orga-
nizmu, jednak w przypadku osób 

starszych może on oznaczać na-
prawdę poważne komplikacje.

Czym charakteryzuje 
się odwodnienie  
i jak rozpoznać  
jego objawy?

Odwodnienie to stan, w któ-
rym ilość wody w organizmie 
jest zdecydowanie zbyt niska, 
by mógł on poprawnie funkcjo-
nować. Potrzeba do tego pew-
nego niezbędnego minimum,  
a w wyniku różnych sytuacji po-
ziom nawodnienia może ulegać 
obniżeniu i należy wtedy odpo-
wiednio zareagować. Długotrwa-
łe odwodnienie stanowi zagroże-
nie dla życia, sytuacja taka jest 
szczególnie niebezpieczna dla 
osób w podeszłym wieku. Pierw-
szą pomoc w takim przypadku 
zapewnić powinien opiekun se-
niora, dlatego warto przyswoić 
sobie wiedzę o objawach od-
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ZDROWIE SENIORA
Odwodnienie organizmu

ODWODNIENIE ORGANIZMU  
TO POWAŻNY STAN, KTÓRY  
STANOWI ZAGROŻENIE ZWŁASZCZA 
DLA OSÓB STARSZYCH. ODWODNIENIE 
NAJCZĘŚCIEJ KOJARZY SIĘ  
Z UPAŁAMI, JEDNAK DO UTRATY  
WODY PRZEZ ORGANIZM MOŻE  
DOJŚĆ TAKŻE ZIMĄ LUB W WYNIKU 
RÓŻNYCH CHORÓB. 
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wodnienia i zwracać szczególną 
uwagę, czy nie pojawia się któryś 
z nich. Przy lekkim odwodnieniu 
występują zazwyczaj zwiększone 
pragnienie, ogólne osłabienie 
organizmu, a także bóle i zawro-
ty głowy. Następnie w stopniu 
umiarkowanym pojawiają się su-
chość w ustach, ospałość, mniej-
sze wydalanie moczu i przyspie-
szone bicie serca. Gdy natomiast 
dana osoba doświadcza ostrego 
odwodnienia, zaobserwujemy  
u niej szybki oddech, skrajne 
uczucie pragnienia oraz zmia-
nę stanu psychicznego. Kiedy 
zauważymy podane objawy, 
powinniśmy natychmiast skon-
sultować się z lekarzem. Odwod-
nienie u osób starszych może być 
bardzo niebezpieczne.

Co może być  
przyczyną  
odwodnienia?

Przyczyn odwodnienia może 
być bardzo wiele i często zależy 
to po prostu od indywidualnych 
cech danego organizmu. Do 
najbardziej powszechnych po-
wodów, przez które ilość wody 
spada, można zaliczyć między in-
nymi zwiększony wysiłek fizycz-
ny, który łączy się z intensywnym 
poceniem. Może temu sprzyjać 
także spożywanie dużej ilości 
środków o działaniu odwadniają-
cym, w tym leków, alkoholu lub 
kofeiny. Jednak bardzo często 
odwodnienie występuje po pro-
stu dlatego, że spożywamy zbyt 
małe ilości płynów. Oprócz tego 
wpływ na to mogą mieć też sta-
ny chorobowe, takie jak biegun-
ka, wymioty czy wysoka gorącz-
ka, a także występujące u osób 

starszych choroby związane  
z nerkami, takie jak ich niewy-
dolność, moczówka prosta lub 
cukromocz.

Jak zapobiegać  
odwodnieniu u osób 
starszych?

Odwodnienie może być nie-
bezpieczne dla każdego z nas, ale 
przede wszystkim stanowi ono 
duże zagrożenie dla osób star-
szych. Opiekun powinien więc 
szczególnie dbać o to, by zapo-
biegać powstawaniu tego typu 
zjawisk oraz niwelować ich skut-
ki. Jeśli zauważymy u podopiecz-
nego objawy odwodnienia, war-
to skontaktować się z lekarzem 
i poradzić się w kwestii leczenia. 
Oprócz tych poważniejszych 
objawów warto zwracać także 
uwagę na suche i popękane usta, 
zaparcia, zmiany temperatury 
ciała czy też zaburzenia wzroku. 
Na co dzień natomiast konieczne 
będzie pilnowanie odpowiednie-

go poziomu wody w organizmie 
podopiecznego – ma to znacze-
nie zwłaszcza latem, kiedy to  
w związku z wysoką temperatu-
rą bardziej się pocimy i pozby-
wamy jej zapasów. Warto wtedy 
unikać długotrwałego przeby-
wania na słońcu lub wychodze-
nia z domu bez butelki wody do 
picia. Pamiętajmy o podawaniu 
podopiecznemu odpowiedniej 
ilości płynów (najlepiej wody) – 
przynajmniej 2 l na dobę. Warto 
także być świadomym, że senior 
nie zawsze zakomunikuje nam 
swoje potrzeby, czasem może on 
po prostu nie odczuwać pragnie-
nia, ale mimo to powinniśmy co 
kilka godzin podać mu szklankę 
wody. Regularne dostarczanie 
jej do organizmu pomoże nam 
zapobiec odwodnieniu. Oprócz 
tego warto także zwracać uwagę 
na objawy innych dolegliwości, 
które mogą pojawiać się w star-
szym wieku, a ich opisy można 
przeczytać w naszym poradniku.

M. Grzeczyńska

CZYSTEK + CZYSTEK fix GRATIS   
20 saszetek + 100 g, suplement diety

Ziele czystka, dzięki dużej zawartości naturalnych prze-
ciwutleniaczy, które neutralizują wolne rodniki,  dosko-
nale wspiera układ odpornościowy organizmu, chroniąc 
komórki i tkanki przed uszkodzeniem.

Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL LUBLIN S.A.

FIGURA 1
sennae folium, zioła do 
zaparzania, 20 saszetek
Skład: 1 saszetka zawiera 0,9 g liści senesu, co odpowia-
da 16,2 mg - 30 mg glikozydów hydroxyantracenowych 
prezliczonych jako sennozyd B.
Działanie: przeczyszczające.
Wskazania: środek przeczyszczajacy do krótkotrwa-
łego stosowania w zaparciach wywołanych błędami 
żywieniowymi.
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Tłuszcze stanowią jeden z trzech 
najważniejszych składników od-
żywczych. Szczególnie ważne są 
one w diecie osób starszych.
W nowej piramidzie zdrowego 
żywienia i aktywności fizycznej 
dla seniorów, przedstawionej  
w styczniu br. przez Instytut Żyw-
ności i Żywienia, tłuszcz znajdu-
je się na wierzchołku piramidy. 
Osobom starszym zaleca się, aby 
jego spożycie nie przekraczało  
30% dziennego zapotrzebowa-
nia na energię. Co więcej, w do-
łączonych do piramidy rekomen-
dacjach widnieje zalecenie, by 
ograniczać tłuszcze pochodzenia 
zwierzęcego i zastępować je ro-
ślinnymi olejami i miękkimi mar-
garynami kubkowymi.

Tłuszcze w organizmie pełnią 
wiele ważnych funkcji, m.in. bu-
dują i zapewniają elastyczność 
błon komórkowych, chronią serce 
poprzez zapewnienie odpowied-
niego stężenia i proporcji chole-
sterolu czy umożliwiają trawienie 

i wchłanianie witamin A, D, E, K. 
Dzienne spożycie tłuszczu zgod-
nie z normami żywieniowymi, 
powinno być dostosowane do 
potrzeb fizjologicznych człowieka 
zależnych nie tylko od płci i sta-
nu zdrowia, ale również od wieku 
oraz etapu życia, na którym się 
znajdujemy. Dlatego dieta senio-
rów, czyli osób po 65. roku życia, 
nieco różni się od tej, zalecanej 
młodszym osobom. 

Bardzo ważne jest, by osoby star-
sze zwracały uwagę na pocho-
dzenie tłuszczów w produktach, 
które spożywają. Tłuszcze zwie-
rzęce, zarówno te spożywane  
w postaci np. masła czy smalcu, 
jak i te obecne w przetworach 
mięsnych i mlecznych stanowią 
bogate źródło energii oraz wi-
tamin rozpuszczalnych w tłusz-
czach takich jak A,D,E oraz K, ale 
również cholesterolu i nasyco-
nych kwasów tłuszczowych m.in. 
kwasu stearynowego, palmity-
nowego, mirystynowego i lau-

rynowego. Ich nadmiar w diecie 
wpływa negatywnie na zdrowie  
– w surowicy krwi podwyższa po-
ziom cholesterolu LDL tzw. złego 
cholesterolu, sprzyja rozwojo-
wi miażdżycy, przyczynia się do 
wzrostu zapadalności na choroby 
sercowo-naczyniowe i choroby 
nowotworowe. 

Z kolei częściowo utwardzo-
ne tłuszcze roślinne obecne np.  
w produktach cukierniczych czy 
koncentratach zup i sosów mogą 
zawierać niekorzystne dla zdro-
wia izomery trans kwasów tłusz-
czowych (TFA). TFA spożywane 
z żywnością przyczyniają się do 
rozwoju chorób sercowo-naczy-
niowych, w tym niedokrwiennej 
choroby serca, zwiększają rów-
nież ryzyko wystąpienia cukrzycy 
typu 2. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że tłuszcze pochodzące od 
zwierząt przeżuwających również 
zawierają niewielkie ilości izome-
rów trans.

TŁUSZCZ W DIECIE  
ŹRÓDŁA ORAZ JEGO ROLA 
OGRANICZANE LUB ELIMINOWANIE  
Z DIETY TŁUSZCZU NIE ZAWSZE SPRZYJA 
ZDROWIU. TŁUSZCZE W ORGANIZMIE  
PEŁNIĄ WAŻNE FUNKCJE, M.IN.  
BUDUJĄ I ZAPEWNIAJĄ ELASTYCZNOŚĆ 
BŁON KOMÓRKOWYCH, CHRONIĄ  
SERCE, UMOŻLIWIAJĄ WCHŁANIANIE  
WITAMIN.
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Aktualne zalecenia żywieniowe 
podkreślają, że w celu zachowa-
nia zdrowia tłuszcze zwierzęce 
należy zastępować olejami roślin-
nymi, szczególnie takimi, które są 
bogate w wielonienasycone kwa-
sy tłuszczowe. Oleje najlepiej spo-
żywać na zimno, jako dodatek do 
potraw, np. olej rzepakowy, oliwa 
z oliwek z pierwszego tłoczenia, 
olej lniany. Do smażenia najlepiej 
stosować olej rzepakowy i oliwę  
z oliwek. 

Specjaliści polecają również spo-
życie orzechów (laskowych, wło-
skich, migdałów, nerkowców)  
i nasion (jak słonecznik czy dynia) 
– należy jednak pamiętać, aby 
uważać na wielkość porcji (1 por-
cja = mała garść).

Ważne, aby osoby starsze zwraca-
ły uwagę na pochodzenie tłusz-
czów w produktach, które spoży-
wają. Tłuszcze zwierzęce, zarówno 
te spożywane w postaci np. masła 
czy smalcu, jak i te obecne w prze-
tworach mięsnych i mlecznych 
stanowią bogate źródło energii 
oraz witamin rozpuszczalnych w 
tłuszczach takich jak A,D,E oraz K, 

ale również cholesterolu i nasyco-
nych kwasów tłuszczowych m.in. 
kwasu stearynowego, palmityno-
wego, mirystynowego i lauryno-

wego. Ich nadmiar w diecie wpły-
wa negatywnie na zdrowie.

M. Grzeczyńska

FOLIK
30 tabletek 
Skład: 1 tabletka zawiera 0,4 mg kwasu foliowego.
Działanie i wskazania: zapobieganie niedoborom 
kwasu foliowego w okresie ciąży, którego niedobory 
mogą prowadzić do powstania wad wrodzonych 
ośrodkowego układu nerwowego i twarzy u nowo-
rodków.
Podmiot odpowiedzialny: GEDEON RICHTER POL-
SKA Sp. z o.o.

BIO - C.L.A.  
z zieloną herbatą  
90 małych kapsułek,  
suplement diety
Formuła wspomagająca odchudzanie,  
wspomaga spalanie tłuszczu, bez efektu jo-jo.
Dystrybutor w Polsce: PHARMA NORD 

4 FLEX  
30 saszetek, suplement diety
Kolagen Nowej Generacji + witamina C

Suplement zawiera ultranowoczesny, naturalny, łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu 
Fortigel, a zawarte w nim peptydy działają na metabolizm tkanki chrzęstnej. Poprzez bezpo-
średni wpływ na chondrocyty preparat stymuluje syntezę kolagenu II oraz proteoglikanów.  
Dodatkowo posiada korzystny wpływ na wygląd skóry, włosów i paznokci.

Producent: VALEANT Sp. z o.o.
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Według badań Głównego In-
spektoratu Ochrony Środowiska 
normy dotyczące zanieczyszczeń 
powietrza są przekraczane niemal 
w całej Polsce. Szczególną uwa-
gę w tym artykule poświecimy 
zjawisku jakim jest smog. Smog 
pojawia się na wskutek jednocze-
snego wystąpienia niekorzyst-
nych czynników: zanieczyszcze-
nia powietrza, którego przyczyną 
jest działalność ludzka, dużego 
zamglenia i braku wiatru. Samo 
pojęcie powstało ze zbitki dwóch 
angielskich wyrazów smoke, czyli 
dym i fog czyli mgła. Smog skła-
da się z dwutlenku siarki oraz py-
łów zawieszonych: PM 10, PM 2,5  
i będący ich składnikiem benzo(a)
piren oraz metale ciężkie. Nazwa 
pył PM 10 i PM 2,5 pochodzi od 
wielkości cząsteczki o średnicy  
10 mikrometrów i 2,5 mikrometra.  
Żeby móc lepiej sobie wyobrazić 
wielkość tych cząsteczek to śred-
nica włosa wynosi 50-70 mikro-
metrów. Dlatego też są szczegól-
nie niebezpieczne dla naszego 
organizmu, ponieważ przez swój 

mały rozmiar wnikają do płuc 
i dróg oddechowych. Jeszcze bar-
dziej groźny jest pył PM 2,5 który 
przenika przez pęcherzyki płucne 
do krwiobiegu. 

Skutki zdrowotne
Według badań i opinii lekar-
skich wdychanie zawartych  
w smogu szkodliwych substancji 
może prowadzić do poważnych 
problemów ze zdrowiem. Dwu-
tlenek siarki działa drażniąco na 
drogi oddechowe, powoduje 
skurcz oskrzeli i uszkodzenia płuc, 
zmniejsza również zdolność krwi 
do przenoszenia tlenu. Umiar-
kowane narażenie na jego wdy-
chanie powoduje pogorszenie 
czynności płuc u osób chorych 
na astmę. Pył PM 10 działa nie-
korzystnie na układ oddechowy, 
zwiększając ryzyko chorób ta-
kich jak ostre zapalenie oskrzeli  
i przewlekła obturacyjna choroba 
płuc. Pył PM 2,5, jako że dostaje 
się do krwi, powoduje miażdżycę 
i zapalenia naczyń krwionośnych. 

Według danych Światowej Or-
ganizacji Zdrowia, długotrwałe 
wdychanie pyłu PM 2,5 skraca 
życie Europejczyka o 8 miesięcy,  
a Polaka - o 10 miesięcy. Benzo(a)
piren to substancja rakotwórcza, 
uszkadzająca układ krwionośny, 
oddechowy, nadnercza i wątrobę. 

Dieta chroniąca  
przed smogiem
Nie zawsze jesteśmy w stanie 
uchronić się przed smogiem, 
dlatego powinniśmy zadbać  
o odpowiednią dietę, która po-
może w zawalczeniu szkodliwych 
substancji wdychanych wraz  
z zanieczyszczonym powietrzem.  
W tym celu powinniśmy wzmoc-
nić odpowiednio nasz orga-
nizm żeby mógł przeciwdziałać 
tym szkodliwym czynnikom. Po 
pierwsze musimy wzbogacić na-
szą dietę o kwasy omega-3, które 
zmniejszają destrukcyjny wpływ 
zanieczyszczeń na nasz orga-
nizm. Źródłem kwasu omega-3 
są przede wszystkim ryby a także 

SMOG
Jak sobie z nim radzić?

TO BARDZO WAŻNE PYTANIE,  
A DO TEGO NIEZWYKLE AKTUALNE,  
PONIEWAŻ TO WŁAŚNIE W POLSCE ZNAJDUJĄ SIĘ  
33 Z 50 NAJBARDZIEJ ZANIECZYSZCZONYCH  
MIAST W UNII EUROPEJSKIEJ. NISKIEJ JAKOŚCI  
POWIETRZE MA BARDZO ZŁY WPŁYW  
NA NASZ ORGANIZM, DLATEGO POWINNIŚMY  
ZNAĆ SPOSOBY, KTÓRE POZWOLĄ ZADBAĆ  
O NASZE ZDROWIE.  



orzechy, migdały, masło, olej rze-
pakowy, nasiona lnu i pestki dyni. 
Jeżeli stężenie szkodliwych pyłów 
w powietrzu jest zbyt wysokie  
w miejscu w którym mieszkamy 
powinniśmy także wzbogacić 
swoją dietę o witaminy B6 i B12. 
Tą pierwszą znajdziemy w kaszy 
gryczanej, mięsie z kurczaka i in-
dyka, papryce czerwonej i ziem-
niakach. Witaminę B12 zawierają 
ryby, mleko, jajka, wędliny a tak-
że sery. Pamiętajmy jednak, żeby 
zabezpieczyć organizm przed 
smogiem musimy przyjmować te 
witaminy przez cały rok a nie tyl-
ko w okresie występowania tego  
zjawiska. 
Jak informuje Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO), spaliny 

produkowane przez silniki Diesla 
mogą powodować raka, zwłasz-
cza nowotwór płuc, a także zapa-
lenie dróg oddechowych, alergie 
i przewlekłą obturacyjną chorobę 
płuc. Naukowcy zalecają, że aby 
zapobiec tym chorobom, nale-
ży spożywać brokuły. Wszystko 
przez zawarty w nich sulforafan 
- silny przeciwutleniacz, który 
pobudza detoksykujące enzymy 
do eliminowania szkodliwych 
substancji z organizmu. Najwię-
cej sulforafanu jest w świeżych, 
surowych brokułach, niestety nie 
ma go w gotowanych zbyt długo 
warzywach, ponieważ procesy te 
niszczą myrozynazę, enzym nie-
zbędny do wyprodukowania sul-
forafanu. Dlatego najlepiej spa-

rzyć warzywa, by zachowały, choć 
w mniejszym stopniu, zdolność 
produkowania tego przeciwu-
tleniacza. Oprócz brokułów jego 
źródłem (w stanie surowym, nie 
po gotowaniu) są także brukselka 
i kapusta.

Maski antysmogowe
Coraz częściej na ulicach moż-
na spotkać osoby w maskach 
na twarzy, które jeszcze nie tak 
dawno kojarzyły nam się przede 
wszystkim z mieszkańcami Japo-
nii czy Chin. Ten rodzaj zabezpie-
czenia przed zanieczyszczonym 
powietrzem jest coraz bardziej 
popularny również w naszym 
kraju. Mimo dość nietypowego 
wyglądu jest to bardzo skuteczna 
ochrona przed smogiem. Kiedy 
stężenia szkodliwych pyłów w po-
wietrzu przekraczają kilkukrotnie 
dopuszczalne normy właściwie 
każdy powinien założyć taką ma-
skę. Specjalne filtry zamontowane  
w masce skutecznie chronią przed 
przedostaniem się pyłu. Niestety 
nie wszystkie maski są skuteczne, 
dlatego przed zakupem należy 
zapytać czy dana maska nie bę-
dzie przepuszczać pyłu PM 2,5. 
Musimy także pamiętać, że kup-

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi 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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Podmiot odpowiedzialny: OMEGA PHARMAPodmiot odpowiedzialny: Novartis Pharma

SYSTANE HYDRATION   
10 ml, wyrób medyczny
Nawilżające krople do oczu służące  
do leczenia objawów suchości oczu,  
m.in. kłucie, pieczenie, uczucie piasku 
pod powiekami.

UNDOFEN MAX KREM  
GRZYBICA STÓP, 15 g
Skład: terbinafinum hydrochloridum 10 mg/g.
Działanie: miejscowe działanie przeciwgrzybicze.
Wskazania: zakażenia  grzybicze skóry, grzybica 
stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry 
gładkiej, łupież pstry.

SYSTANE ULTRA   
10 ml, wyrób medyczny
Nawilżające krople do oczu służące  
do leczenia objawów suchego oka,  
dają  czasową ulgę w odczuwaniu  
pieczenia i podrażnienia.

UNDOFEN MAX SPRAY   
GRZYBICA STÓP, 30 ml
Skład: 1 g roztworu zawiera 10 mg  
chlorowodorku terbinafiny.
Działanie: przeciwgrzybicze.
Wskazania: zakażenia grzybicze  skóry stóp, 
fałdów skórnych i skóry gładkiej, łupież pstry.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

no maski to nie jedyny wydatek, 
ponieważ żeby spełniała w pełni 
swoją funkcję musimy co dwa 
tygodnie wymienić w niej filtr. 
Oznaką potrzeby wymiany filtra 
może też być zmiana jego koloru 
z białego na szary. Osoby, które 
mimo niekorzystnych warunków 
chcą uprawiać sport powinny za-
inwestować w specjalne maski  
z warstwą węgla aktywnego, 
która ochroni przed zanieczysz-
czeniami gazowymi. Skuteczne 
maski kosztują od 100 do 300 zł 
plus trzeba dodać około 100 zł za  
10 filtrów wymiennych. Produ-
cenci masek szacują, że są one 
skuteczne w 95% . 

Oczyszczacze  
powietrza
Często w mediach możemy usły-
szeć żeby nie wychodzić z domu 
w czasie smogu. Niestety przeby-
wanie w mieszkaniu nie odcina 
nas od pyłów, które przedostaje 
się do wewnątrz przez otwarte 
lub nieszczelne okna czy dachy. 

Działacze z Krakowskiego Alar-
mu Smogowego przeprowadzili 
badanie poziomu zanieczysz-
czeń powietrza w mieszkaniach. 
Umieszczono urządzenia mie-
rzące obecność pyłów zawie-
szonych na zewnątrz budynku  
i w środku. Okazało się, że poziom 
szkodliwych substancji obecnych 
w mieszkaniach był czterokrot-
nie wyższy niż powinien, mimo 
szczelnie zamkniętych okien. 
Do tych zanieczyszczeń należy 
jeszcze dodać wszystkie toksyny 
produkowane przez detergenty, 
materiały budowlane, wykładziny 
(tzw. syndrom chorego budynku). 
Nie wpadajmy jednak w pani-
kę bo są urządzenia, które mogą 
poprawić jakość powietrza w na-
szym domu. Specjalne oczyszcza-
cze powietrza, które zarówno po-
radzą sobie z zanieczyszczeniami 
z zewnątrz jak i wewnątrz budyn-
ku. Zasada ich działania polega na 
zasysaniu zanieczyszczonego po-
wietrza i przepuszczaniu go przez 
różne filtry a na końcu wydmu-
chaniu oczyszczonego powietrza. 

Oczyszczacze powietrza są wy-
posażone w trzy rodzaje filtrów: 
wstępny - do usuwania sierści 
lub kurzu, główny - radzący sobie  
z mniejszymi zanieczyszczeniami, 
takimi jak pyłki i zarodniki pleśni 
oraz antyzapachowy, pozwala-
jący pozbyć się np. woni dymu 
tytoniowego. Każdy oczyszczacz 
powietrza ma filtr główny, filtry: 
wstępny i antyzapachowy są do-
datkową opcją. Żeby wyelimino-
wać zanieczyszczenia zewnątrz 
powinniśmy wybrać urządzenia 
z filtrem HEPA, które nie pozwa-
lają się przedostać najmniejszym 
cząsteczkom jak w przypadku 
pyłów PM 2,5. Urządzenia z fil-
trem węglowym odpowiadają za 
usuwanie zanieczyszczeń gazo-
wych, usuwają także zapachy np. 
dymu tytoniowego czy pocho-
dzenia chemicznego. Dla osób 
wrażliwych na suche powietrze 
polecamy oczyszczacze wodne, 
które oprócz swojej podstawo-
wej funkcji dodatkowe nawilżają 
pomieszczenia. W gamie dostęp-
nych urządzeni są też takie z lam-

Podmiot odpowiedzialny: Jonhson & JohnsonPodmiot odpowiedzialny: OMEGA PHARMA

Sudafed 
XyloSpray 

HA 
10 ml z kwasem 

hialuronowym
Skład: 1 ml roztworu 

zawiera 1 mg ksylome-
tazoliny (Xylometazoli-

ni hydrochloridum).

XYLORIN  
aerozol do nosa  0,1% 18 ml (200 
dawek)
Skład: 1 ml zawiera 1 mg ksylometazoliny.
Działanie: poprzez miejscowe obkurczanie 
naczyń krwionośnych zmniejsza się przekrwie-
nie i obrzęk błony śluzowej i ilość wydzieliny.  
Wskazania: w przebiegu przeziębienia, 
kataru siennego, alergicznego zapalenia błony 
śluzowej, zapaleniu zatok.

Sudafed  
XyloSpray HA 
dla dzieci 
10 ml z kwasem  
hialuronowym
Skład: 1 ml roztworu 
zawiera 0,5 mg ksylome-
tazoliny (Xylometazolini 
hydrochloridum).

XYLORIN ALERGIA 
20 ml, wyrób medyczny
Szybka ulga, działa w 3 minuty.
Szybki, bezpieczny i efektywny 
sposób na pozbycie się objawów 
alergicznego nieżytu nosa.

Działanie: miejscowo na błony śluzowe,  działa obkurczająco na  naczynia, zmniejszając  przekrwienie, 
obrzęk, wysięk. 
Wskazania: wspomagająco w leczeniu: ostrego nieżytu nosa wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub 
przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego nieżytu nosa, ostrego zapa-
lenia ucha środkowego - w celu udrożnienia trąbki słuchowej. Dla dzieci od 2-12 lat
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pą UV, które trwale uszkadzają ją-
dra komórkowe szkodliwych dla 
zdrowia mikroorganizmów, elimi-
nują roztocza, bakterie i wirusy. 
Skuteczność oczyszczaczy po-
wietrza w usuwaniu zanieczysz-
czeń wynosi od 85 do 99 procent  
- w zależności od modelu sprzę-
tu i rodzaju zastosowanego filtra. 
Są to urządzenia proste w obsłu-
dze, ponieważ wymagają jedynie 
podłączenia do źródła zasilania. 
Należy jednak pamiętać, że dekla-
rowaną skuteczność urządzenia 

osiągniemy jedynie w momencie 
kiedy okna i drzwi będą zamknię-
te. Nie zastępują one jednak wen-
tylacji. Ich cena wprawdzie nie 
jest niska, ponieważ kosztują od 
1000 do nawet kilku tysięcy zło-
tych jednak efekty są naprawdę 
bardzo dobre. 

Rośliny w walce ze smogiem
Oprócz wszystkich urządzeń  
i masek niwelujących zanieczysz-
czenia, nie możemy zapominać  
o sposobach, które podsuwa 

nam przyroda. To właśnie rośliny  
w wyniku fotosyntezy pobierają  
z powietrza dwutlenek węgla  
i oddają nam niezbędny do ży-
cia tlen. Neutralizując przy tym 
dwutlenek siarki i metale ciężkie. 
Drzewa wyłapują cząsteczki py-
łów i sadzy oraz substancje gazo-
we z powietrza. Dlatego dbajmy 
o zieleń miejską i przebywajmy 
jak najwięcej w jej otoczeniu. Je-
żeli mieszkamy w domu prywat-
nym, możemy zasadzić pnącza 
czy ogród na dachu, który będzie 
dbał o jakość powietrza w naszym 
domu. 
My zachęcamy do korzystania  
z naszych porad ale przede 
wszystkim do tego żeby każdy  
z nas oprócz zabezpieczeń, także 
dbał na co dzień o jakość powie-
trza, którym wszyscy oddychamy. 
To właśnie my jesteśmy odpowie-
dzialni za jakość powietrza i to tyl-
ko my możemy ją poprawić. 

W. Jakubek

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

KASZTANOWY ŻEL   
Z MENTOLEM 
250 ml, suplement diety
Żel do pielęgnacji spuchniętych i zmęczo-
nych nóg z tendencją do pękających mi-
kronaczynek. Zapewniają skórze uczucie  
przyjemnego chłodu, niweluje uczucie  
„ciężkich nóg”.
Dystrybutor: VIRDE POLSKA  Sp. z o.o.

KASZTANOWY ŻEL  
Z RYTUNĄ 

350 g 

Żel do pielęgnacji i masażu nóg, niweluje 
uczucie „ciężkich nóg”.
Dystrybutor: VIRDE POLSKA  Sp. z o.o.

WAX BLONDA 
WŁOSY JASNE 240 ml

WAX  HENNA 

WŁOSY CIEMNE 240 ml

MASKA REGENERACYJNA DO WŁOSÓW

Odbudowuje, wzmacnia, nawilża  i wygładza włosy. Zmniejsza  wy-
padanie. zawiera: Henna, pantenol, witaminy i naturalne ekstrakty roślinne. 
Nie zawiera parabenów i SLS. Są bezpieczne dla wrażliwej skóry głowy.
Podmiot odpowiedzialny: PILOMAX

Regeneracja włosów!
Ograniczenie wypadania!
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Kiedy nas coś boli lub po pro-
stu się źle czujemy, chcemy jak 
najszybszej pomocy i nieste-
ty często wyłączamy myślenie  
i zaczynamy działać nielogicz-
nie i egoistycznie. W momen-
cie gdy zapisujemy się do le-
karza na wizytę nie dziwi nas, 
że odbędzie się ona następne-
go dnia lub po południu, bo  
w takich godzinach przyjmuje 
lekarz. Natomiast osoby dzwo-
niące do NLP oczekują pomo-
cy natychmiast. W wielu przy-
padkach jest to niemożliwe ze 
względu na liczbę chorych. Wte-
dy pacjenci popełniają pierw-
szy błąd i do zwykłego prze-
ziębienia wzywają pogotowie, 
tym samym blokując możliwość 
udzielenia pomocy osobom, 
które jej naprawdę potrzebują. 
Wystarczy w takim przypad-
ku pójść do przychodni, która 
pełni nocny dyżur i skorzystać 
z porady lekarza. Należy pod-
kreślić, że w przypadku nocnej 
pomocy lekarskiej nie obowią-
zuje żadna rejonizacja. 

Jaką pomoc uzyskamy 
na SOR?
Jest to miejsce w którym jest 

dokonywana wstępna segrega-
cja i kwalifikacja chorych a także 
wszelkie czynności stabilizujące 
funkcje życiowe pacjenta. Jest 
także ustalany dalszy plan lecze-
nia. 

Lekarz dyżurujący na oddziale 
ratunkowym:

 przeprowadza wstępną dia-
gnostykę

  decyduje o podjęciu leczenia 
w zakresie niezbędnym dla 
stabilizacji funkcji życiowych 
osób, które znalazły się w sta-
nie nagłego zagrożenia zdro-
wotnego

  zapewnia w razie konieczności 
niezwłoczny transport sani-
tarny do najbliższego zakładu 
opieki zdrowotnej udzielają-
cego innych świadczeń opieki 
zdrowotnej

Szpitalny Oddział Ratunkowy: 
struktura

  obszar segregacji medycznej 
i przyjęć, gdzie dokonuje się 
rejestracji i przyjęcia chorego, 
a także wyboru procedur lecz-
niczych w stanach nagłych, 
ponadto udziela się informacji 
rodzinom poszkodowanych

  sala obserwacyjna, gdzie pro-
wadzi się obserwacje chorych 

z mniej nasilonymi objawami 
oraz chorych po zabiegach  
w krótkim znieczuleniu ogól-
nym

   sala resuscytacyjno-zabie-
gowa wyposażona w specja-
listyczny sprzęt medyczny, 
umożliwiający wykonywanie 
czynności z zakresu przywra-
cania i podtrzymywania pod-
stawowych czynności życio-
wych

  gabinety konsultacyjne, w któ-
rych udziela się specjalistycz-
nych konsultacji lekarskich

  transport sanitarny

Wezwanie Zespołów Ratownic-
twa Medycznego lub zgłosze-
nie się do SOR powinny mieć 
miejsce wyłącznie w sytuacjach 
bezpośredniego zagrożenia 
życia lub stanach nagłych mo-
gących prowadzić do istotnego 
uszczerbku zdrowia. 
Sugerować je może obecność 
jednego z poniższych objawów:

 Utrata przytomności
 Zaburzenia świadomości
 Drgawki
 Nagły, ostry ból w klatce pier-
siowej

 Zaburzenia rytmu serca
 Nasilona duszność
 Nagły ostry ból brzucha

SOR czy wizyta u lekarza?
SOR (SZPITALNY ODZIAŁ RATUNKOWY) CZY NLP (NOCNA POMOC LEKARSKA)? 
GDZIE MAMY SIĘ UDAĆ W MOMENCIE KIEDY SIĘ ŹLE POCZUJEMY, NASZE DZIEC-
KO BĘDZIE MIAŁO PODWYŻSZONĄ TEMPERATURĘ CZY BĘDZIE BOLAŁ NAS BRZUCH? 
PIERWSZYM POMYSŁEM I SŁUSZNYM POWINNA BYĆ PRZYCHODNIA REJONOWA. 
JEDNAK W TYM MIEJSCU LEKARZ I PIELĘGNIARKI KOŃCZĄ PRACĘ  
OKOŁO GODZINY 18. JEŻELI ZACHORUJEMY PÓŹNIEJ MUSIMY WIEDZIEĆ  
GDZIE ZNAJDZIEMY POMOC. POSTARAMY SIĘ ODPOWIEDZIEĆ NA TO PYTANIE.
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 Uporczywe wymioty, zwłaszcza 
z domieszką krwi

 Masywny krwotok z dolnego 
odcinka przewodu pokarmo-
wego

 Masywny krwotok z dróg rod-
nych

 Gwałtownie postępujący poród
 Ostre i nasilone reakcje uczu-
leniowe (wysypka, duszność) 
będące efektem zażycia leku, 
ukąszenia, czy użądlenia przez 
jadowite zwierzęta

 Zatrucia lekami, środkami che-
micznymi czy gazami

 Rozległe oparzenia
 Udar cieplny
 Wyziębienie organizmu
 Porażenie prądem
 Podtopienie lub utoniecie
 Upadek z dużej wysokości
 Rozległa rana, będąca efektem 
urazu

 Urazy kończyny dolnej, unie-
możliwiające samodzielne po-
ruszanie się

 Dokonana próba samobójcza

Jak wzywać Pogotowie
Wzywając pogotowie, dzwonimy 
z telefonu stacjonarnego na nu-
mer 999, a z telefonu komórko-
wego na numer 999 lub 112. Gdy 
dyspozytor się nie zgłasza, po-
winniśmy zachować cierpliwość. 
Zwykle oznacza to, że przyjmuje 
inne zgłoszenie. Kiedy dyspozytor 
podniesie słuchawkę, podajemy 
miejsce, do którego ma przyje-
chać karetka (adres lub w razie 
wypadku punkty orientacyjne na 
drodze), mówimy też wszystko, 
co może się okazać przydatne: 
co dokładnie się stało, czy osoba, 
do której wzywamy pomoc, od-
dycha, na co choruje, jak wysoka 
jest gorączka, czy ma drgawki, 

objawy odwodnienia a w razie 
wypadku liczbę poszkodowanych 
i ich przybliżony wiek. Musimy też 
podać nasze imię i nazwisko, nu-
mer telefonu.
Pytania dyspozytora mogą nam 
się wydać błahe i niepotrzebne. 
Ale takie nie są. To dyspozytor 
decyduje, czy wysłać karetkę po 
naszym wezwaniu, więc musi 
wiedzieć jak najwięcej. Podejmu-
je przecież także ważną dla na-
szego zdrowia decyzję, jaka ma 
to być karetka - czy podstawowa  
z dwoma ratownikami, czy spe-
cjalistyczna z dwoma ratownika-
mi i lekarzem.
Dyspozytor musi mieć również 
możliwość zatelefonowania do 
nas, gdy karetka nie będzie mo-
gła znaleźć miejsca wypadku, np. 
w polu czy w lesie, stąd pytania  
o telefon.
Uwaga, pamiętajmy, że dyspo-
zytor musi potwierdzić przyjęcie 
wezwania do realizacji. Słyszymy 
wtedy słowa: „Wezwanie przyję-
te”. Dlatego wzywając pogotowie, 
nigdy nie odkładajmy pierwsi słu-
chawki.
Ważne jest też, że pogotowie 
udziela pomocy bezpłatnie, be  
z względu na to, czy ktoś jest 
ubezpieczony, czy nie.
Ratownik nie wypisze recepty
Jak już wcześniej pisaliśmy wielu 
ludzi sądzi, że karetka powinna 
przyjechać na każde wezwania i 
to najlepiej z całym zespołem spe-
cjalistycznym. Często tak się dzie-
je w momencie gdy dyspozytor 
usłyszy, że pomoc jest potrzebna 
dziecku, bo ma problemy z oddy-
chaniem i wysoką gorączkę. Jeżeli 
tak jest naprawdę to faktycznie 
taka pomoc jest uzasadniona 
jednak zdarza się, że dziecko ma  
20 lat, katar i lekką gorączkę. 

Zaskoczenie czeka również pa-
cjenta, ponieważ ratownik, który 
przybywa na miejsce nie jest leka-
rzem i nie może wypisać recepty 
ani nawet wystawić zwolnienia 
lekarskiego. W takim przypadku 
zajmujemy niepotrzebnie czas 
załodze karetki, która może być 
potrzebna gdzie indziej a i tak nie 
uchroni nas to przed pójściem do 
lekarza. 
W przypadku osób które trafiają 
na SOR szacuje się, że około 30% 
pacjentów nie powinno się tam 
znaleźć i nie potrzebuje natych-
miastowej pomocy. Ci pacjenci 
wcale nie zostaną przyjęci szybko 
i tym samym skrócą sobie drogę 
do lekarza. Dzieje się tak, ponie-
waż trafiają na tak zwany zielony 
SOR, gdzie muszą czekać w kolej-
ce- często przez wiele godzin. 

Dlaczego tak się dzieje?
Skąd taka praktyka? Przyczyn nie 
należy upatrywać jedynie w pa-
cjentach. Najczęściej dzieje się 
tak z powodu niewydolności na-
szego systemu lecznictwa. Kilku 
miesięczne kolejki do lekarzy na 
wizytę często zmuszają chorych 
do tego żeby udać się po receptę 
właśnie na SOR. Inną przyczyną 
może być fakt, że kiedyś wiele pro-
blemów zdrowotnych starszych 
osób załatwiały pielęgniarki śro-
dowiskowe. Dzisiaj niestety te 
czynności w większości przejęli 
ratownicy, którzy w tym czasie 
mogliby pomagać osobom, które 
naprawdę potrzebują natychmia-
stowej pomocy. 

W. Jakubek
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W naszym organizmie są drobno-
ustroje, w małej ilości są całkowi-
cie neutralizowane przez systemy 
obronne organizmu, ale gdy jest 
ich za dużo, mamy problem. Wła-
śnie wtedy w organizmie docho-
dzi do zatrucia, którego wynikiem 
jest biegunka.

Najpierw organizm reaguje jednak 
na zatrucie inaczej – wymiotami. 
W ten sposób chce wydalić bakte-
rie lub toksyny, które dostały się do 
niego wraz z brudnymi owocami 
czy skażoną wodą. Często to jed-
nak za mało. Wystarczy, że bakterie 
pokonają sok żołądkowy i już są  
w jelicie cienkim. To wymarzone 
środowisko do ich namnażania. 
Gdy jest ich wystarczająco dużo, 
zaczynają „przyklejać” się do ko-

mórek nabłonka jelitowego, co 
ogranicza wchłanianie. Wtedy za-
czyna się biegunka.

Kiedy jednak możemy mówić, że 
już się zaczęła? Łatwiej określić to 
u dorosłych. Za biegunkę uznaje 
się stan, kiedy liczba wypróżnień – 
płynnych lub półpłynnych – zwięk-
sza się o ponad 3 w ciągu doby.  
U dzieci nie ma tak konkretnego 
rozgraniczenia i przyjmuje się, że 
zaczyna się wtedy, gdy liczba wy-
próżnień jest większa, niż w czasie 
gdy dziecko było całkiem zdrowe.

Podział biegunek  
i ich leczenie

Biegunka osmotyczna spowo-
dowana może być przez pektyn, 

czyli substancję znajdującą się  
w śliwkach i otrębach owsianych. 
Jej obecność w jelitach powoduje 
szybkie wypróżnienie, bo „wyciąga” 
wodę. To jednak biegunka, którą 
sami możemy wywołać, wręcz zale-
cana w niektórych dietach do oczysz-
czenia organizmu. Dużo groźniejsza 
jest biegunka sekrecyjna. Powodują 
ją bakterie i wirusy, które wytwarza-
ją groźne dla organizmu toksyny. 
Biegunkę może jednak powodować 
nie tylko brak higieny w odżywianiu, 
ale również… stres. Dzieje się tak, 
gdy jemy szybko, niedokładnie gry-
ząc. W takich przypadkach jelita nie 
nadążają z trawieniem, a kał nie jest 
wystarczająco szybko osuszany. Po-
woduje to tzw. biegunkę inwazyjną. 
Wtedy w kale może znaleźć się śluz, 
a nawet krew.

BIEGUNKA
czym jest i co ją powoduje?

NIEWIELE OSÓB ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z TEGO, ŻE OBJAWY BIEGUNKI TO NAJCZĘSTSZE SCHORZENIE,  
Z JAKIM SPOTYKAJĄ SIĘ LEKARZE PODCZAS SWOJEJ PRAKTYKI. 

NA POCZĄTEK LICZBY, KTÓRE POZWOLĄ WYOBRAZIĆ SOBIE SKALĘ PROBLEMU. W CIĄGU DOBY DO JELITA 
CIENKIEGO ZDROWEGO CZŁOWIEKA TRAFIA OK. 10 LITRÓW PŁYNÓW. WYDALAMY TYLKO 1% Z NICH, CZYLI 
OK. 100 ML. ALE WŚRÓD PŁYNÓW JEST NIE TYLKO POKARM I NAPOJE.

SMECTA 
3 g, 10 saszetek
Skład: 1 saszetka zawiera 3 g diosmektytu.
Działanie : smecta wykazuje silne właściwości powleka-
jące błonę śluzową przewodu pokarmowego, zwiększa 
wytrzymałość warstwy śluzu pokrywającego błonę 
śluzową na czynniki drażniące. 
Wskazania: ostre i przewlekłe biegunki dorosłych i 
dzieci.
Podmiot odpowiedzialny: IPSEN PHARMA
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Najbardziej istotny jest jednak 
fakt jak szybko biegunki są wyle-
czalne. Nie z każdą poradzisz so-
bie bowiem bez pomocy lekarza. 
Jeśli trwa dłużej niż 24 godziny, 
lub jest bardzo intensywna, lepiej 
jak najszybciej skontaktować się  
z lekarzem. Utrata płynów (od-
wodnienie) oraz elektrolitów po-

wodują bowiem ogromne osłabie-
nie, co u osób chorych lub dzieci 
może zakończyć się nawet utratą 
przytomności. Nie zawsze jednak 
zatrzymanie biegunki jest wska-
zane. Lepsze dla zdrowia bywa 
pozwolenie, by organizm w na-
turalny sposób się oczyścił – np.  
z toksyn. Nie zawsze więc środki 

farmakologiczne są wskazane.

Jak więc zwalczać  
biegunki?

Ostatnie badania medyczne wska-
zują jednoznacznie, że najbardziej 
skuteczną metodą leczenia bie-
gunki jest terapia nawadniająca, 
stosowana doustnie. Leczenie 
przeciwbakteryjne powinno być 
natomiast stosowane tylko wte-
dy, gdy mamy do czynienia z za-
każeniem. Zatrzymanie objawów 
w tym wypadku najczęściej nie 
tylko nie pomaga, ale wręcz szko-
dzi. Krótkotrwały efekt ulgi przy 
aktywnym zakażeniu bakteryjnym 
może skończyć się przyspieszo-
nym namnażaniem bakterii, pro-
dukcją toksyn i wielkimi powikła-
niami z zatruciem krwi włącznie.

M. Grzeczyńska

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

CALCIUM POLFARMEX 
syrop, 150 ml
SMAK BANANOWY – skład: 114 mg jonów wapniowych (Calcii glucobionas+Calcii lactobionas) 
w 5 ml syropu.
SMAK POMARAŃCZOWY – skład: 115 mg jonów wapniowych (Calcii glucobionas+Calcii lactobio-
nas) w 5 ml syropu.
Działanie: składnik mineralny wpływający na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu  
oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych.
Wskazania: profilaktyka i leczenie następstw niedoborów wapnia w organizmie.
Podmiot Odpowiedzialny: POLFARMEX S.A. 

FOSIDAL  
2 mg/ml, syrop 150 ml, smak malinowy, pomarańczowy 
Skład: 1 ml syropu zawiera 2 mg fenspirydu chlorowodorku.
Działanie: zmniejszenie obrzęku błony śluzowej dróg oddechowych, zmniejszone 
zostaje nadmierne wydzielanie oraz zmniejszony zostaje skurcz oskrzeli.  
Wskazania: krótkotrwałe ( do 5 dni) objawowe leczenie chorób zapalnych oskrzeli 
i płuc.
Podmiot Odpowiedzialny: POLPHARMA
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Towarzystwo motywuje
Bardzo dobrym sposobem mo-
tywacji jest wybranie się na 
zajęcia z kimś znajomym lub 
na salę treningową w grupie.  
W momencie kiedy chodzimy 
na zajęcia z kimś znajomym tak 
naprawdę motywujemy się na-
wzajem i prościej jest nam wstać 
z przysłowiowej kanapy. Fakt, że 
jesteśmy z kimś umówieni i nie 
chcemy go zawieść motywuje 
najlepiej. Dodatkowym atutem 

grupowych zajęć jest także gru-
pa uśmiechniętych i pozytywnie 
zmęczonych osób. Wspólna wia-
ra w sukces oraz radość ze spę-
dzonego czasu z innymi doda 
nam kopa motywacyjnego. 
Ponadto po każdych zajęciach 
wychodzimy z sali treningowej 
bogatsi o nowe znajomości. 

Nawyk to podstawa
Na zajęcia musimy chodzić z prze-
świadczeniem, że jest to inwesty-

cja w siebie samego. Powtarzane 
za prowadzącym ćwiczenia są 
jedynie środkiem do osiągnięcia 
wymarzonego celu. Tym samym 
odchodzi nam problem z wymy-
ślaniem sobie treningu i pozosta-
je tylko poddać się radą prowa-
dzącego. Można powiedzieć, że 
reszta zrobi się sama. Beztroska 
i możliwość nawiązania nowych 
kontaktów sprawia, że szybko 
możemy uzależnić się od zajęć 
grupowych i chcieć więcej i czę-
ściej. A przecież o to właśnie cho-
dzi żeby wyrobić w sobie takie 
zdrowe nawyki.

Mówimy nie monotonni
Jeżeli nie jesteśmy bardzo kre-
atywni i nie znamy wielu ćwiczeń 
to trening indywidualny szybko 
stanie się nudny. Jest to pierwszy 
krok do tego żeby zrazić się do 
aktywności. Natomiast trening 
grupowy leży na zupełnie innym 
biegunie, ponieważ zajęcia są 
bardzo urozmaicone i za każdym 
razem inne. Różnorodne ćwicze-

Zajęcia  
w grupie  
czy indywidualny  
trening?

JEST TO TRUDNE PYTANIE I ODPOWIEDŹ NA NIE MOŻE BYĆ RÓŻNA  
W ZALEŻNOŚCI OD NASZYCH POTRZEB I PREFERENCJI.  
MY JEDNAK POSTARAMY SIĘ PRZEDSTAWIĆ ZALETY JEDNEGO I DRUGIEGO SPOSOBU NA TRENING.  



nia będą nas zaskakiwać a także 
nasze ciało. Nic nie działa lepiej 
na nasz organizm nić zróżnicowa-
ne ćwiczenia, które uruchamiają 
wszystkie partie mięśni. Dlatego 
jeżeli się zdecydowaliśmy na kar-
net na zajęcia grupowe powin-
niśmy spróbować przynajmniej 
kilku rodzajów. Warto przeczytać 
lub zapytać prowadzącego o za-
jęcia- na czym polegają i w czym 
nam mogą pomóc. Zajęcia po-
winny być dostosowane do na-
szych możliwości i ewentualnych 

ograniczeń. Wybierzmy takie, któ-
re sprawiają nam najwięcej przy-
jemności przy tym nie obawiając 
się spróbować  czegoś nowego. 

Kontrola to podstawa
Trening personalny z trenerem 
ma również swoje zalety i to  
w niektórych przypadkach bardzo 
ważne. Przede wszystkim pod-
czas takiego treningu cały czas 
jesteśmy pod fachową kontrolą. 
Trener będzie eliminował błędy 

podczas wykonywania ćwiczeń 
co uchroni nas przed kontuzjami. 
Przed rozpoczęciem zajęć powin-
niśmy porozmawiać z trenerem 
i powiedzieć mu o kontuzjach  
i chorobach, które przebyliśmy. 
Taki wywiad pomoże w dobraniu 
ćwiczeń tak żebyśmy byli w peł-
ni bezpieczni a nasz trening był 
efektywny. Tak samo jak w przy-
padku zajęć grupowych trener 
będzie naszym motywatorem  
i nie pozwoli nam łatwo odpuścić.

Tłum nie dla wszystkich
Trening w grupie nie dla wszyst-
kich jest zaletą. Jeżeli nie lubisz 
tłoku i spojrzeń innych ćwiczą-
cych może lepiej wybierz trening 
samemu lub z trenerem. Będziesz 
czuć się bardziej komfortowo. 
Trening indywidualny powinny 
wybrać osoby, które nie są pewne 
techniki wykonywanych ćwiczeń. 
Źle wykonywane ćwiczenia dają 
marne efekty a przy tym moż-
na nabawić się kontuzji. Dlatego 
podczas indywidualnych zajęć 
możemy korygować błędy tech-
niczne. W takiej formie możemy 
poprawiać technikę obserwując 
swoje ruchy w lustrach, które są 
właściwie na każdej siłowni lub 
podczas pracy z trenerem, który 
nie pozwoli nam wykonywać ćwi-
czeń w niewłaściwy sposób.

Każda forma aktywności ma swo-
je wady i zalety dlatego pozo-
stawiamy odpowiedź każdemu 
z was. My jak zwykle zachęcamy 
do treningów i dostosowania ich 
pod siebie, ponieważ muszą one 
przede wszystkim sprawiać przy-
jemność a efekty przyjdą z cza-
sem same.

W. Jakubek

M
A

RZ
EC

 - 
KW

IE
C

IE
Ń

 2
01

8
ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

20

BUSCOPAN FORTE   
10 tabletek  powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 20 mg hyoscyny.

Działanie i wskazania: rozkurczowe, w stanach skurczowwych przewodu pokarmowego, dróg moczowo-płciowych oraz dyskinezji dróg żółciowych.

Producent: IPSEN

BUSCOPAN  
10 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 10 mg hyoscyny.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi 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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Mateusz Wojciechowski
STUDENT WYDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO  
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, PASJONAT SPORTU 
I DIETETYKI, ZWOLENNIK RACJONALNEGO, POPARTEGO  
NAUKĄ PODEJŚCIA DO TRENINGU I ODŻYWIANIA.
„W życiu mam prostą zasadę – wiedza nie jest niezbędna, żeby  
odnieść sukces, ale dużo łatwiej się gra w otwarte karty. Dlatego  
na nauce staram się opierać moje życie codzienne. Ze sportem mam  
do czynienia od dziecka. Studia pokazały mi, że moją drugą  
pasją jest zdobywanie wiedzy. Teraz staram się połączyć obie pasje,  
a efektem tego jest cykl artykułów, w którym będę chciał przybliżyć  
Wam jak być fit - racjonalnie i świadomie!”

CYKL: JAK BYĆ FIT

Jest nieodzownym elementem 
życia praktycznie każdego do-
rosłego, pracującego człowie-
ka. Kofeina, bo o niej mowa, to 
jedna z najpopularniejszych 
używek naszych czasów. W tym 
artykule postaram się omówić 
jej działanie na nasz organizm 
i przedstawić korzyści płynące 
z jej spożywania. Można ją spo-
tkać w wielu formach, ja pod-
chodząc kompleksowo posta-
ram się przedstawić kofeinę...  
w pigułce!

Kofeina występuje w kawie, jed-
nak nie ona jedyna działa na nas 
pobudzająco. Teina w herbacie, 

mateina w yerba macie i guarani-
na będąca wyciągiem z guarany to 
nic innego jak jej alter ego. Jest to 
ten sam związek chemiczny, który 
występuje także w napojach ener-
getycznych, coca-coli, czekoladzie  
i kakao.
Typowa dawka w tych produktach 
waha się w granicach 20-200 mg. 
Co powoduje w naszym organi-
zmie? Kofeina blokuje receptory 
adenozyny, dzięki czemu upośle-
dza ona odczuwanie bólu i zmę-
czenia. Rozkładana jest głównie 
w wątrobie, a jej metabolity wy-
kazują większe powinowactwo do 
receptorów adenozyny niż sama 
kofeina.

Kofeina zwiększa lipolizę w tkance 
tłuszczowej i mięśniowej uwal-
niając do osocza wolne kwasy 
tłuszczowe. Dzięki temu pomaga 
w „łatwiejszym” spalania tkanki 
tłuszczowej i stąd jej obecność we 
wszelkiego rodzaju magicznych 
spalaczach. Pamietajmy jednak, 
że sama dostępność nie wystar-
czy - musi jeszcze nastąpić wyda-
tek energii, który spowoduje ich 
spalenie!

Dzięki tym właściwościom po-
zwala nam ona ćwiczyć inten-
sywniej i pozyskiwać energię ze 
zmagazynowanego tłuszczu ła-
twiej. Podnosi ona formę w wielu 

w pigułce 



22

dyscyplinach, szczególnie cha-
rakteryzujących się dłuższym wy-
siłkiem - na podstawie 21 badań 
notuje się poprawę nawet o 3.2%. 
Siatkówka, piłka nożna, rugby  
- w tych dyscyplinach już takie 
dawki jak 3 mg/kg masy ciała 
przyczyniają się do wzrostu osią-
gów.

Dawka 6 mg/kg masy ciała daje 
podobne efekty co 3 mg/kg masy 
ciała. Część badań pokazuje, że 
dawki wyższe niż 3 mg/kg masy 
ciała nawet pogarszają wydaj-
ność! Zaleca się więc stosowa-
nie 3 mg/kg masy ciała na około  
60 minut przed wysiłkiem fizycz-
nym.

Tyle mniej więcej potrzeba, by 
wchłonęła się ona w naszym prze-
wodzie pokarmowym. Szczyt jej 
stężenia w osoczu utrzymuje się 
przez około 4 godziny, a jej efek-
ty trwają nawet do 6 godzin po 
spożyciu. Stąd nie zaleca się jej 
spożycie w późnych godzinach 
nocnych, ze względu na to, że 
może kolidować z prawidłowym 
przebiegiem snu.

Dlaczego na jednych kofeina 

działa słabiej? Może to wynikać 
z uwarunkowanego genetycznie 
wolniejszego metabolizmu kofe-
iny. Wiemy już, ze metabolity są 
bardziej aktywne. W przypadku 
wolniejszego rozkładu są one do-
stępne w mniejszej ilości przez 
dłuższy czas, stąd słabszy efekt 
lecz o przedłużonym działaniu.  
Z drugiej strony może wiązać się 
to z różną osobniczo ilością re-
ceptorów adenozynowych, które 
kofeina blokuje.

Jej odstawienie w celu uwrażli-
wienia organizmu ma wątpliwe 
korzyści. Dodatkowo przy na-
głym, całkowitym zaprzestaniu 
jej przyjmowania mogą wystąpić 
skutki uboczne takie jak ból gło-
wy czy zmęczenie. W dawkach nie 
przekraczających 6 mg/kg masy 

ciała jej przyjmowanie nie wiąże 
się z ryzykiem. Powyżej tej dawki 
może wystąpić podwyższone tęt-
no, uczucie niepokoju, zaburzenia 
snu i bóle głowy.

Na koniec warto wspomnieć, że 
kawa wbrew obiegowym prze-
konaniom, nie wypłukuje ma-
gnezu i nie odwadnia. Szczegól-
nie jeśli doda się do niej mleko, 
które charakteryzuje się lepszym 
współczynnikiem nawodnienia 
od wody! Ja nie wyobrażam sobie 
życia bez kawy, przede wszystkim 
ze względu na smak. Osobiście 
preferuje czarną, ale niezależnie 
od formy w jakiej ją spożyjemy, 
każdy z nas może korzystać z jej 
prozdrowotnych właściwości!

Mateusz Wojciechowski
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TYLKO 

1 TABLETKA 

DZIENNIE

FEMIFLAMAX
600 mg 30 tabl. (BLOZ: 3213541)
600 mg 60 tabl. (BLOZ: 3213542)
Suplement diety. 
Skład 1 tabletki: izoflawonoidy 

z czerwonej koniczyny 40mg, 
ekstrakt z czarnego pieprzu 
5 mg,  witamina B6 1,40 mg, 
kwas foliowy 0,2 mg, magnez 
93,75 mg, + pozostałe składni-
ki pomocnicze. 

Data ważności: 2 lata
Wyprodukowano dla: 
 Salus International
 Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Więcej informacji:
 www.salusnatura.pl

 aż 40mg izoflawonoidów z czerwonej koniczyny
 Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny łagodzą uderzenia gorą-

ca, pocenie nocne, zmiany nastroju towarzyszące menopauzie
 witamina B6 i kwas foliowy 100% RWS* Składniki te regulują 
czynność hormonalną, zmniejszają uczucie zmęczenia, znużenia

 czarny pieprz (źródło piperyny) naturalny spalacz 
 tkanki tłuszczowej

 dodatkowo magnez wspomaga prawidłowe 
 funkcjonowanie układu nerwowego

 jeszcze lepsza biodostępność !  dzięki zastosowaniu  
czarnego pieprzu w połączeniu z procesem mikronizacji  
zdwojona siła działania 

 teraz w opakowaniu:  
2 lub 4 blistry po 15 tabletek

TERAZ NOWY UDOSKONALONY SKŁAD

tajemnica łagodnej menopauzy

NOWOŚĆ !

* Referencyjna Wartość Spożywcza
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WIELKANOC, najważniejsze i naj- 
starsze święto chrześcijańskie, 
obchodzone na pamiątkę Zmar-
twychwstania Chrystusa. Na po-
czątku odbywało się ono w dniu 
żydowskiej Paschy, a od soboru  
w Nicei w 325 r. w pierwszą nie-
dzielę po pierwszej wiosennej peł-
ni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 
kwietnia). Obchody religijne Wiel-
kanocy rozpoczyna odbywająca się 
wczesnym rankiem procesja i msza, 
w Kościele katolickim zwana rezu-
rekcją, w prawosławnym – jutrznią.  
W tym dniu spożywa się uroczy-
ste śniadanie w gronie rodzinnym, 
poprzedzone składaniem sobie 
życzeń. Jest to czas radości (sym-
bolizuje ją biały kolor szat litur-
gicznych). Z Wielkanocą wiążą się 
liczne religijne i ludowe obrzędy 
(święcenie pokarmów, pisanki, śmi-
gus-dyngus). Święta Wielkanocne 
mają bogatą tradycję. Są niezwykle 
barwne, towarzyszy im wiele ob-
rzędów. Ludzie czekali przez cały 
czas postu – kiedyś bardzo ściśle 
przestrzeganego – z niecierpliwo-
ścią na odmianę. O wielu wielka-

nocnych obyczajach pamiętamy 
także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne 
dni są bardziej radosne i niezwykłe.

Zwyczaje i tradycje 
Wielkanocne

Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Nie-
dzielą Palmową. Kiedyś nazywano 
ją kwietną lub wierzbną. Palemki – 
rózgi wierzbowe, gałązki bukszpa-
nu, malin, porzeczek – ozdabiano 
kwiatkami, mchem, ziołami, kolo-
rowymi piórkami. Po poświeceniu 
palemki biło się nią lekko domow-
ników, by zapewnić im szczęście 
na cały rok. Połkniecie jednej po-
świeconej bazi wróżyło zdrowie  
i bogactwo. Zatknięte za obraz 
lub włożone do wazonów palem-
ki chroniły mieszkanie przed nie-
szczęściem i złośliwością sąsiadów.

Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie 
świąteczne porządki nie tylko po 
to, by mieszkanie lśniło czystością. 
Porządki mają także symboliczne 

znaczenie – wymiatamy z mieszka-
nia zimę, a wraz z nią wszelkie zło  
i choroby.

Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, 
rozlegał się dźwięk kołatek. Oby-
czaj ten był okazją do urządzania 
psot. Młodzież biegała po mie-
ście z grzechotkami, hałasując  
i strasząc przechodniów. Do dziś 
zachował się zwyczaj obdarowy-
wania dzieci w Wielkim Tygodniu 
grzechotkami.

Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wiel-
kim przygotowaniem do święta. 
W te dni robiono „pogrzeb żuru” 
– potrawy spożywanej przez cały 
post., Kiedy więc zbliżał się czas 
radości i zabawy, sagany żuru wy-
lewano na ziemię.

Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób 
rozstawano się też ze śledziem – 
kolejnym symbolem wielkiego 
postu. Z wielką radością i satysfak-

WIELKANOC
zwyczaje i tradycje
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cją „wieszano” go, czyli przybijano 
rybę do drzewa. W ten sposób ka-
rano śledzia za to, że przez sześć 
niedziel „wyganiał” z jadłospisu 
mięso.

Święconka
Wielka Sobota była dniem rado-
snego oczekiwania. Koniecznie 
należało tego dnia poświęcić ko-
szyczek z jedzeniem. Nie mogło  
w nim zabraknąć baranka (symbo-
lu Chrystusa Zmartwychwstałego), 
mięsa i wędlin (na znak, że kończy 
się post). Święcono też chrzan, – 
bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci 
została zwyciężona przez słodycz 
zmartwychwstania”, masło – ozna-
kę dobrobytu – i jajka – symbol 
narodzenia. Święconkę jadło się 
następnego dnia, po rezurekcji. 
Tego dnia święcono też wodę.

Specjalnie 
dla dziewcząt 
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wiel-
ką Sobotę obmyjecie twarz w wo-
dzie, w której gotowały się jajka na 
święconkę, to znikną piegi i inne 
mankamenty urody!

Wielka Niedziela  
– dzień radości 
W Wielką Niedzielę poranny huk 
petard i dźwięk dzwonów miał 
obudzić śpiących w Tatrach ryce-
rzy, poruszyć zatwardziałe serca 
skąpców i złośliwych sąsiadów. Po 
rezurekcji zasiadano do świątecz-
nego śniadania. Najpierw dzielono 
się jajkiem. Na stole nie mogło za-
braknąć baby wielkanocnej i dzia-
da, – czyli mazurka.

Lany poniedziałek 
Lany poniedziałek, śmigus-dyn-
gus, święto lejka – to zabawa, 
którą wszyscy doskonałe znamy. 
Oblewać można było wszystkich 
i wszędzie. Zmoczone tego dnia 
panny miały większe szanse na za-

mążpójście. A jeśli któraś się obra-
ziła – to nieprędko znalazła męża. 
Wykupić się można było od oble-
wania pisanką – stąd każda panna 
starała się, by jej kraszanka była 
najpiękniejsza. Chłopak, wręczając 
tego dnia pannie pisankę, dawał 
jej do zrozumienia, że mu się po-
doba. 

Szukanie zajączka 
Wyrazem wielkanocnej radości 
rodziny może być po zakończeniu 
śniadania, wspólna zabawa – zwa-
na szukaniem zajączka, czyli małej 
niespodzianki dla każdego.

Wielkanocne jajo 
Jajo – króluje na wielkanocnym 
stole, jest symbolem życia i odro-
dzenia. Tradycja pisanek i dziele-
nia się święconym jajkiem sięga 
daleko w przeszłość. Już starożytni 
Persowie wiosną darowali swoim 
bliskim czerwono barwione jaja. 
Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy 
i Rzymianie. Rumuńskie przysło-
wie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrze-
ścijanie zaprzestaniemy barwienia 
jaj na czerwono, wówczas nastąpi 
koniec świata”. Czerwone pisanki 
mają ponoć moc magiczną i odpę-
dzają złe uroki, są symbolem serca 
i miłości. Jajko jest formą najbar-
dziej doskonałą. Zawiera wszyst-
kie konieczne dla odżywienia or-

ganizmu składniki: białko, tłuszcz, 
sole mineralne i witaminy. Ma oko-
ło 100 kalorii.  

JAK ZROBIĆ  
WIELKANOCNE  
PISANKI?

Pięknie zdobione jaja (będące 
symbolem odradzającego się ży-
cia) od wieków zdobią polskie 
stoły podczas świąt wielkanoc-
nych. Nie powinno ich zabraknąć 
w koszyku ze święconką. Wpraw-
dzie przez lata sposoby barwienia 
i dekorowania jaj zmieniły się, ale 
tradycja pozostała.

Tak jest najprościej!
Najszybszą metodą barwienia ja-
jek jest zanurzanie ich w gorącej 
wodzie, w której rozpuszczony 
został barwnik. Intensywność ko-
loru zależy od tego, ile czasu jajo 
jest zanurzone w kąpieli oraz od 
koloru skorupki. Tą metodą można 
również barwić tylko fragmenty 
skorupki, kładąc jajo w naczyniu 
wypełnionym taką ilością rozpusz-
czonego barwnika, by skorupka 
była w nim zanurzona tylko do 
pewnego poziomu. Warto też pa-
miętać, że kolor możemy utrwalić, 
zanurzając jajka w occie lub spry-
skując pisanki lakierem do włosów.
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Przepis  
na wydmuszkę
Weź jajko, zrób dwie dziurki  
z obu stron, najlepiej igłą. Dmuchaj  
w jedną dziurkę. Jak wyleci z jajka 
żółtko, to można pokolorować.

Barwniki z natury
Piękne kolory skorupek można 
uzyskać, stosując naturalne barw-
niki roślinne. Świeżo wyciśnięty, 
lekko zakwaszony sok z buraka 
barwi pisankę na różne odcienie 
różu i czerwieni, sok z jagód – na 
fioletowo, wywar z suchych łusek 
cebuli – na wszystkie odcienie 

cieplej żółci aż do rudawego brą-
zu, zaś woda, w której gotował się 
szczypiorek lub świeża zielona tra-
wa – na zielono.

Koronkowe wzory
Zabarwione na intensywny kolor 
skorupki można ozdobić mister-
nymi wzorkami. Metoda jest pro-
sta: wystarczy szpilką lub ostro 
zakończonym nożem „wydrapać” 
dowolne motywy. Uzyskany w ten 
sposób wzór jest tak subtelny, że 
przypomina delikatną koronkę.  
To metoda dla wytrwałych. 

Woskowanie
Jeśli na czystą skorupkę naniesie-
my wzór z roztopionego wosku,  
a następnie zanurzymy jajo w roz-
tworze barwnika, to zabarwią się 
tylko odsłonięte fragmenty sko-
rupki. Części ukryte pod woskiem 
nie zmienią koloru. Po wyjęciu jaj-
ka z kąpieli wystarczy zetrzeć wosk 
miękką ściereczką.

Jak zrobić  
kurczaczka z waty?
Z 2 kulek zabarwionej na żółto 
waty, drucika (najlepiej w czer-
wonej osłonce), 2 czarnych korali-
ków i kawałeczka dość sztywnego 
czerwonego materiału można bły-
skawicznie zrobić sympatycznego 
kurczaczka. W kuleczki z waty (jed-
ną mniejszą – główkę, drugą więk-
szą – tułów) wkłuwamy drut. Wygi-
namy go tak, by główka była pod 
odpowiednim kątem do tułowia. 
Końce drucika zaginamy, by wata 
się nie zsuwała. Doklejamy oczka  
z koralików i dziobek z czerwone-
go materiału. Nóżki kurczaczka ro-
bimy z drutu owiniętego czerwo-
ną przędzą lub materiałem.

M. Grzeczyńska

Elmex  PRZECIW PRÓCHNICY 
pasta do zębów z aminofluorkiem, 75 ml
Remineralizuje i chroni zęby przed próchnicą.
Nie jest przeznaczona  dla dzieci poniżej 7 roku życia.

Elmex  JUNIOR  
pasta do zębów 75 ml (dla dzieci 6-12 lat)
SKUTECZNIE CHRONI PRZED PRÓCHNICĄ
Specjalna pasta do zębów z amino fluorkiem fluorem.

Elmex  SENSITIVE  z aminofluorkiem 
pasta do zębów, 75 ml
OCHRONA  + WZMOCNIENIE +  OCZYSZCZANIE 
Nie jest zalecana dla dzieci poniżej 7 roku życia.

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

Producent: QUEISSER  PHARMA

Protefix Extra Mocny   
krem mocujący 47g
Krem mocujący do protez zębowych, o długo-
trwałym działaniu, trzyma na mokro i natych-
miast, uszczelnia protezę przed drobinkami 
jedzenia.

Protefix Dental  
protect żel kojąco-regenerujący  
do dziąseł, 10 ml
Żel o potrójnym działaniu: kojącym, regenerującym 
i ochronnym. Umożliwia codzienne stosowanie, 
zmniejsza bolesność podrażnionych miejsc, przy-
spiesza odnowę nabłonka jamy ustnej, pokrywa na-
błonek przed urazami specjalną warstwą ochronną.

Dystrybutor: Colgate-Palmolive, Świdnica
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LICHTENSTEIN
Śladami Polaków

Prawie w samym sercu Alp, 
na stokach łańcucha górskie-
go Alp Retyckich, u podnóża 
szczytu Grauspitz o wysokości 
2599 m, nad górnym Renem, 
leży maleńkie państewko – 
Księstwo Liechtenstein, albo 
po prostu Liechtenstein. 

Od pd.-zach. graniczy ze Szwaj-
carią, a od pn.-wsch. z Austrią. 
Księstwo ma obszar zaledwie 160 
km kw. i zamieszkuje je jedynie  
35 000 ludzi. Ok. 65% ludno-

ści kraju stanowią rodowici 
Liechtensteińczycy; resztę lud-
ności stanowi ludność napływo-
wa: Szwajcarzy, Austriacy, Niem-
cy, Włosi, Jugosłowianie i Turcy. 
Językiem urzędowym jest język 
niemiecki. Stolicą księstwa jest 
miasteczko Vaduz, mające 5150 
mieszkańców. 76% mieszkań-
ców księstwa jest katolikami 
i katolicyzm jest religią pań-
stwową. Liechtenstein jest mo-
narchią konstytucyjną. Władzę 
sprawuje dziedziczny książę 

(od 1989 r. Hans Adam II) oraz 
parlament (Landtag), złożony  
z 25 członków.
Liechtenstein jest jednym z naj-
bogatszych państw świata. Do-
chód roczny na 1 mieszkańca wy-
nosi aż 10 tys. CHF. Ze względu 
na niskie podatki mają tu swoją 
siedzibę liczne firmy zagraniczne  
i towarzystwa finansowe. Zakłady 
przemysłowe produkują głównie 
wyroby precyzyjne. Duże docho-
dy są z turystyki. Liechtenstein 
leży na skrzyżowaniu ważnych 
szlaków komunikacyjnych: linia 
kolejowa Wiedeń-Zurych-Paryż 
oraz szos międzynarodowych.

Przez wieki tereny dzisiejszego 
Lichtensteinu były podzielone 
na dwie posiadłości magnackie: 
Schellenburg i Vaduz, które od-
powiednio w 1699 i 1712 roku 
zakupił austriacki ród hrabiow-
ski Liechtensteinów spod Wied-
nia. W 1719 roku Austria uznała 
tę posiadłość Liechtensteinów 
za niezawisłe księstwo, które 
w latach 1806-14 należało do 
Związku Reńskiego, 1815-66 do 
Związku Niemieckiego, w 1866 
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roku uzyskało pełną niepodle-
głość i związało się politycznie  
i gospodarczo z Austrią. Po upad-
ku Austro-Węgier w 1918 roku 
Liechtenstein pragnąc zachować 
na zawsze neutralność związał 
się ekonomicznie i politycznie 
ze Szwajcarią (unia monetarna 
i celna, poczta i telegraf pod za-
rządem Szwarcarii); Szwajcaria 
reprezentuje interesy Liechten-
steinu za granicą.

Czy w tak małym państewku 
– Liechtensteinie mogli być 
jacyś Polacy i czy mogły być 
jakieś inne powiązania polsko-
-liechtensteińskie? Tym bar-
dziej, że księstewko leży z dala 
od Polski nawet dzisiaj, a cóż 
dopiero 150 czy nawet sto lat 
temu.

A jednak – zgodnie z retorycz-
nym pytaniem: gdzie nas (Pola-
ków) nie ma na świecie? – również  
i w Liechtensteinie byli i są Polacy 
oraz miały miejsce inne powiąza-
nia polsko-liechtensteińskie.

Przede wszystkim należy wspo-
mnieć powiązanie dynastyczne 
polsko - liechtensteińskie. Otóż 
w latach 1772-1918 południowa 
Polska pod nazwą Galicji nale-
żała do Austrii. Wielu przedsta-
wicieli polskiej (galicyjskiej) ary-
stokracji wchodziło w związki 
małżeńskie z arystokracją austriacką  
i nie tylko austriacką. Pochodzą-
ca z polskiego rodu hrabiowskie-
go Julia Potocka wyszła za mąż 
za księcia liechtensteińskiego 
Franciszka de Paula Liechtenste-
ina. Ich synem był m.in. Alfred 
Liechtenstein, który z Henriettą 
Liechtenstein miał syna Alojze-
go Marię Adolfa Liechtensteina. 
Ten z kolei miał m.in. syna Fran-
ciszka Józefa (1906-1989), który  
w 1938 roku został władcą 

Księstwa Liechtenstein (był on  
w czwartym stopniu potomkiem 
księcia Liechtensteinu Jana I 1813-
36). Był on prawnukiem Julii 
Potockiej. Natomiast jego syn  
i obecny władca Liechtensteinu  
– książę Hans (Jan) Adam II jest 
pra-prawnukiem polskiej hra-
bianki.
To bardzo istotne powiązanie 
polsko-liechtensteińskie.
Można tu wspomnieć, że pa-
nujący w Liechtensteinie w la-
tach 1858-1929 książę Jan II 

Dobry (1840-1929), miał duże 
dobra ziemskie m.in. na Ślą-
sku, który wówczas należał do 
Prus. Wspierał rozwój turysty-
ki w Sudetach i m.in. współfi-
nansował budowę schroniska 
turystycznego na Śnieżniku  
w 1871 roku, które funkcjonu-
je do dzisiaj. Schronisko nosiło 
jego imię, a obecnie jest imienia  
Zbigniewa Fastnachta.

Innym równie ważnym powią-
zaniem między naszymi krajami 
była decyzja „polskiego” papieża 
Jana Pawła II ustanowienia pierw-
szej w dziejach Liechtensteinu  
i tutejszego Kościoła katolickiego 
diecezji. 2 grudnia 1997 roku Jan 
Paweł II utworzył arcybiskupstwo 
Vaduz, bezpośrednio zależne od 
Stolicy Apostolskiej. Dotychczas 
parafie - dekanat liechtensteiński 
należał do szwajcarskiej diecezji 
Chur. Jan Paweł II mianował arcy-
biskupem urodzonego w Vaduz 
w 1948 roku ks. bpa Wolfganga 
Haasa, który od 1988 roku był bi-
skupem koadiutorem i od 1990 
roku biskupem ordynariuszem 
diecezji Chur. Katedrą został 
kościół parafialny św. Floriana  
w Vaduz. Od połowy lat osiem-
dziesiątych XX wieku organistą 
w tej katedrze jest muzyk z Kra-
kowa, Maciej Zborowski. A więc 
i w takim małym Liechtensteinie 
nie brak Polaków, którzy miesz-
kają tu na stałe.

Z Liechtensteinem jest związa-
ny również Wiesław Piechocki. 
To byłym pracownik naukowy 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
a poza tym dziennikarz, literat, 
tłumacz i podróżnik. Pan Wiesław 
nie mieszka w Liechtensteinie,  
a w przygranicznym austriackim 
mieście Feldkirch. Jednak od 
1982 roku jest nauczycielem ję-
zyków  w gimnazjum w Vaduz. 
Współpracuje również z miejsco-
wą prasą, pisząc głównie artykuły  
o tematyce kulturalnej.

Do 2007 roku nie było żad-
nych wizyt oficjalnych przed-
stawicieli rządu polskiego  
w Liechtensteinie i liechten-
steińskiego w Polsce. W 2007 
roku wybuchł w Niemczech 
skandal. Okazało się, że wpły-
wowi Niemcy zakładali konta  

książę Jan II Dobry (1840-1929)

Wiesaw Piechocki
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w Liechtensteinie, aby nie płacić  
w swoim kraju wysokich podat-
ków. Wówczas polska prokura-
tura postanowiła sprawdzić czy 
i polscy politycy i biznesmeni 
mający tajne konta w Lichten-
steinie niczego nie ukryją. Do 
Liechtensteinu udała się pierw-
sza w dziejach wizyta państwo-
wa między Polską a Lichten-
steinem. Delegacji polskiej 
przewodniczył minister spra-
wiedliwości Zbigniew Ziobro 
(„Dziennik” 7.3.2008). Nigdy 
przedtem w mediach polskich 
nie mówiono i nie pisano aż tyle  
o Liechtensteinie.

Działający w Polsce Związek Ślą-
zaków, który wspiera m.in. zna-
ny reżyser filmowy i senator RP 
Kazimierz Kutz i biznesmen z 
Katowic Jan Czogała, jest zareje-
strowany nie tylko w Katowicach, 
ale i w... Liechtensteinie od 2007 
roku. 

W Szwajcarii i Liechtensteinie na 
co dzień mieszkają Odo Deoda-
tus z żoną Beatą. Odo Deodatus 
II Tauern, szwajcarski informatyk, 
jest prawnukiem księcia Guido 
von Donnersmarcka – potomka 
słynnego śląskiego rodu. Jesie-
nią 2007 roku Odo Deodatus ze 
swoją żoną Beatą przebywali  
w Polsce, aby poszperać w archi-
wach rodzinnych znajdujących 
się obecnie w Archiwum Śląskim 
w Katowicach .

W 2004 roku Polska stała się  
członkiem Unii Europejskiej. 
Liechtenstein nie jest jej człon-
kiem, należy natomiast do Eu-
ropejskiego Obszaru Gospo-
darczego (EOG). Lichtenstein 
wprowadził 2-letni okres przej-
ściowy dla obywateli nowych 
państw członkowskich. Oznacza  
to ograniczenia dostępu do ryn-

ków pracy i konieczność uzyska-
nia pozwoleń na pracę. Niemniej 
około 100 Polaków otrzymało 
pozwolenie na pracę w Liechten-
steinie („Dziennik Kijowski” kwie-
cień 2008). Niektórzy z nich pra-
cują w firmie Ivoclar Vivadent.
 Widzimy również początki 
współpracy gospodarczej Polski  
i Liechtensteinu, jak np. w odnie-
sieniu do odnawialnych źródeł 
energii, których udział w Polsce 
do 2010 roku wzrósł w krajowym 
bilansie energetycznym brut-
to do 7,5%. Do osiągnięcia tego 
celu niezbędne były inwestycje 
w wysokości 3,6 mld euro. 

Znanym biznesmenem polskim 
i liechtensteińskim jest Grek 
Minos Kyriakou (1940 - 2017). 
Wielu polskich marynarzy od lat 
(jeszcze w okresie PRL) pływa 
na tankowcach jego firmy The-
nian Tankers. W Polsce otworzył  
w firmę „Technosystem” z pol-
skim, włoskim i zapewne jego 
własnym kapitałem obro-
towym, a w Liechtensteinie 
Aegean Foundation z biurami  
w Waszyngtonie, Nowym Jorku, 
Londynie, Istambule i Moskwie. 
Gościem fundacji był między in-
nymi były premier RP Tadeusz 
Mazowiecki. W 1993 roku Mi-
nos Kyriakou za zasługi dla swej 
przybranej ojczyzny Polski 
otrzymał jedno z wysokich pol-
skich odznaczeń państwowych  
i stanowisko honorowego Kon-
sula RP w Tessalonikach, w 1995 
roku zaś Komandorski Krzyż 
Zasługi, a od prezydenta Alek-
sandra Kwaśniewskiego, jak mó-
wiono, otrzymać miał honorowe 
obywatelstwo polskie („Bibuła – 
pismo niezależne 2008).

Również i na polu kulturalnym 
widzimy obecność Polaków  
w Liechtensteinie. I tak np. piani-

sta, wychowanek wyższych szkół 
muzycznych w Warszawie i Wied-
niu, następnie profesor Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Grazu i dzia-
łacz Polonii austriackiej Jacek Łu-
kaszczyk (ur. 1934 w Warszawie) 
należał do członków jury w kon-
kursach pianistycznych w kilku 
krajach, m.in. w Liechtensteinie. 
Znany polski gitarzysta Mar-
cin Szymon Dylla zajął I miejsce  
w Międzynarodowym Konkur-
sie Gitarowym w Lichtensteinie  
w 1999 roku. 

Wszystkie cieszyńskie instytucje 
bibliofilskie, które posiadają sta-
re księgi: Książnica Cieszyńska, 
Archiwum Państwowe, parafia 
ewangelicka, parafia św. Ma-
rii Magdaleny, Zgromadzenie 
Braci Miłosiernych (posiadają-
ce bibliotekę ojców bonifratrów) 
oraz Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego, otrzymały w sumie  
8 mln zł. dotacji dla dokona-
nia konserwacji starych ksiąg 
od Europejskiego Stowarzy-
szenie Wolnego Handlu, sku-
piającego Norwegię, Islandię  
i Liechtenstein („Gazeta Wybor-
cza” 21.2.2008).
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Minos Kyriakou (1942-2017)
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Liechtenstein przyciągał pol-
skich turystów już od drugiej 
połowy XIX w., kiedy to blisko był 
związany z Austrią. Przyjeżdżali 
tu bogaci polscy turyści z Gali-
cji, ale również zaglądali tu Pola-
cy przebywający w austriackim  
Tyrolu: np. liczni klerycy Wydzia-
łu Teologicznego Uniwersytetu 
w Innsbrucku czy polscy ucznio-
wie z ekskluzywnego gimnazjum 
jezuickiego Stella Matutina w są-
siadującym z Liechtensteinem 
miasteczku austriackim Feld-
kirch, jak np. znany sportowiec 
Jan Wilhelm Ripper (1928-36) 
– mistrz Polski i reprezentant 
naszego kraju w międzynaro-
dowych wyścigach i rajdach sa-
mochowowych; hrabia Andrzej 
Morstin, przed wojną prezes Klu-
bu Ziemiańskiego w Warszawie, 
właściciel znanej stadniny koni 

wyścigowych i zdobywca ponad 
100 nagród w zawodach hippicz-
nych; oraz jego nauczyciel Stani-
sław Dunin-Borkowski, jezuita, 
filozof, historyk filozofii. Pod-
czas I wojny światowej (1914-18)  
w Feldkirch przebywało dużo 
uciekinierów polskich z ogar-
niętej wojną Galicji, z których 
na pewno niejeden wybrał się 
zobaczyć to egzotyczne wów-
czas księstwo. Zaglądali tu czę-
sto także Polacy przebywający 
w Szwajcarii, w tym wielu stu-
dentów tamtejszych wyższych 
uczelni, które przyciągały polską 
młodzież, głównie z zaboru ro-
syjskiego.

Nie brakło tu polskich turystów 
w okresie międzywojennym 
(1918-39). Natomiast w okresie 
PRL (1945-89) niewielu Polaków 

odwiedzało Liechtenstein. Byli to 
głównie ludzie uprzywilejowa-
ni, zazwyczaj członkowie partii.  
Dopiero upadek komunizmu  
w Polsce w 1989 roku zapocząt-
kował duży napływ polskich tu-
rystów także i do księstwa, biorąc 
pod uwagę to, że każdego roku 
kilka milionów Polaków podró-
żuje po Europie.

oprac. M. Grzeczyńska

Bibliografia:

http://on.interia.pl/turystyka/ 
krajeeuropa

www.focus.pl / 

https://pl.wikipedia.org/

Archwium Gazety Wyborczej 

Archiwum Dziennika

Dziennik Kijowski

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

UNGUENTUM NEOMYCINI 
5 g, maść
Skład: 1 g maści zawiera 5 mg neomycyny.
Działanie: zawarty w maści antybiotyk działa bakteriobójczo na gron-
kowce i liczne bakterie Gram-ujemne oraz prątki kwasoodporne.
Wskazania: miejscowe leczenie ropnych chorób skóry wywołanych 
przez gronkowce, w leczeniu ropnych powikłań alergicznych chorób skó-
ry, w zakażonych niewielkich oparzeniach i odmrożeniach.  
Podmiot odpowiedzialny: Chema-Elektromet, Rzeszów

DOPPELHERZ    
VITAL TONIK
1000 ml, suplement diety 
Witaminy+żelazo 
+wyciągi ziołowe

Wzmocnienie serca, krwiobiegu i układu 
nerwowego, zwiększenie sił witalnych

Preparat wzmacniająco-tonizujący sto-
sowany w celu zwiększenia sił  witalnych 
organizmu. Ekstrakty roślinne, żelazo  
i witaminy usprawniają pracę serca, układu 
krążenia i układu nerwowego. Wpływają opóź-
niająco na procesy starzenia i zmniejszają skutki 
stresu, ponadto zapobiegają brakom witamin.
Producent: QUEISSER  PHARMA

CEBION  
(Acidum Ascorbicum)
30 ml
Skład: 1 ml roztworu (20 kropli) zawiera 100 mg 
witaminy C.

Wskazania: zapobieganie i leczenie stanów 
niedoboru witamny C, w przypadku kiedy stoso-
wanie odpowiedniej diety nie wystarcza.

Producent: MERCK
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Zamek w Łańcucie
Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniej-
szych rezydencji arystokratycznych w Polsce. 
Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych 
oraz niezwykle interesującej kolekcji pojaz-
dów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, 
malowniczy park w stylu angielskim, w którym 
wznoszą się liczne pawilony i zabudowania go-
spodarczei.

Zamkowe wnętrza zaliczane są do najpiękniej-
szych w Polsce. Do najstarszych szczęśliwie 
zachowanych należy: Wielka Sień, Sala pod 
Stropem oraz Sala pod Zodiakiem. Pochodzą 
one z lat 40-tych XVII w. ale niestety żadne nie 
przetrwało do naszych czasów w niezmienio-
nej formie. Stosunkowo liczną grupę stanowią 
wnętrza, które powstały w XVIII w. Chronolo-
gicznie najstarsze ozdobione zostały na pocz. 
lat 80 przez włoskiego malarza Vincenzo Bren-
nę. Należą do nich: Apartament Brennowski na 
parterze, Pokój Pompejański na II piętrze oraz 
Apartament Chiński na I piętrze z zachowa-
ną pierwotną polichromią pod późniejszymi  
o dwadzieścia lat dekoracjami.

Najbardziej reprezentacyjne komnaty po-
wstały ok. 1800 r. na I piętrze skrzydła zachod-
niego według projektów Chrystiana Piotra 
Aignera. Są to: klasycystyczna Sala Balowa  
i Wielka Jadalnia.

Na przełomie XIX/XX w. zaaranżowano wie-
le interesujących wnętrz, z których większość 
przetrwała do obecnych czasów w prawie nie-

Wiosenne podróże kuszą do odwiedzania lasów, łąk, ogrodów. Tym razem zachę-
cam do zwiedzania Zamku w Łańcucie wraz z okolicami. To miejsce magiczne,  
tam czas się zatrzymał. Warto wpisać to miejsce w planie naszych podróży, miejsce 
niezapomniane.

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 
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Stajnie i wozownia  
wokół zamku w Łańcucie
Stajnie posiadają zachowaną oryginalną czę-
ścią dla koni wierzchowych oraz Szorownię 
Galową i Hol, w których ustawiono pojazdy 
konne należące do Muzealnej Kolekcji Pojaz-
dów. Muzeum w Łańcucie posiada bowiem 
dwie oddzielne kolekcje pojazdów konnych: 
historyczną związana z rezydencją po rodzi-
nie Potockich liczącą 55 pojazdów i muzealną, 
gromadzoną po II wojnie i wciąż otwartą, któ-
ra liczy dzisiaj blisko 80 pojazdów.

Wozownia łańcucka ma olbrzymią Halę Za-
przęgową, która ma przeszklony dach, dwie 
Wozownie: Żółtą i Czarną. Ściany Hali ozdabia, 
kolekcja trofeów egzotycznych przywiezio-
nych w 1924 r. z safari roku przez ostatniego 
właściciela oraz kilka trofeów europejskich. 
Stoją tutaj także pojazdy z Muzealnej Kolekcji. 

Najwartościowszymi ruchomościami zgroma-
dzonymi w Wozowni zamkowej jest bezcenna 
kolekcja pojazdów konnych po rodzinie Po-
tockich. Pojazdy te, to luksusowe, o różnorod-
nych typach i zróżnicowanym przeznaczeniu, 
pochodzące z najbardziej renomowanych firm 
wiedeńskich, londyńskich i paryskich takich 
min. jak Marius, Lohner, Labourdette czy Rot-
child.

zmienionej formie. Do najciekawszych należą m.in.:  
Biblioteka, Salon Narożny, Jadalnia nad Bramą oraz licz-
ne pokoje kąpielowe. We wnętrzach znajdują się liczne 
dzieła sztuki pochodzące z dawnych zbiorów łańcuc-
kich oraz powojennych zakupów i depozytów z innych 
muzeów. Najstarsze eksponaty są częścią kolekcji two-
rzonej jeszcze przez księżną marszałkową Lubomirską  
i znalazły się w Łańcucie w 2 poł. XVIII w. Stanowiły 
wyposażenie wnętrz służąc zarówno celom użytko-
wym jak i dekoracyjnym. 

Kolejni właściciele z rodu Potockich pomnażali zbio-
ry o nowe nabytki. Dzisiaj możemy w Łańcucie zoba-
czyć bogate i różnorodne kolekcje malarstwa i grafiki, 
mebli, instrumentów muzycznych, sreber, porcelany, 
szkła, lalki, tkanin i wspaniały księgozbiór.

Zamek można zwiedzać cały tydzień, a w poniedziałki 
wstęp bezpłatny.



Przyjemnych podróży!
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Biblioteka na Zamku  
w Łańcucie

Biblioteka Zamkowa jest przykładem zachowanej nie-
mal w całości, rodowej biblioteki magnackiej. Została 
wybudowana pod koniec XVIII wieku na zlecenie ów-
czesnej właścicielki Łańcuta Izabelli z Czartoryskich Lu-
bomirskiej (1736-1816). Piętrowy pawilon biblioteczny 
zaprojektował Piotr Aigner. Obecny wygląd biblioteka 
zawdzięcza dwom architektom Armandowi Bauque  
i Albertowi Pio, którzy przebudowali ją w latach 1899-
1903. Stworzyli oni pomieszczenie wysokiej klasy w sty-
lu nawiązującym do późnowiktoriańskiego.

Wnętrze biblioteki urządzone jest wygodnymi angiel-
skimi meblami z przełomu XIX i XX wieku. W szafach 
boazerii mieści się bogaty księgozbiór kolejnych spad-
kobierców Łańcuta – Potockich. Zbiory liczą ponad  
22 tysiące woluminów. Składają się z siedmiu działów: 
druków i czasopism z XIX i początku XX wieku, starodru-
ków, kartografii, grafiki, rękopisów nowożytnych oraz 
muzykaliów.

METAFEN Żel Forte 
100 mg 
Skład: 1 g żelu zawiera 100 mg soli lizynowej ibuprofenu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle towarzyszące chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, bóle ple-
ców, bóle pourazowe, nerwoból, bóle w lekkich postaciach zapalenia stawów.
Producent: POLPHARMA

VIGANTOLETTEN 1000
30 tabletek 
Skład: 1 tabletka zawiera 25 µg (1000 j.m. witaminy D) Cholecalciferolum.
Działanie: witamina D jest ważnym czynnikiem w procesie tworzenia kości.
Wskazania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych, zapo-
bieganie schorzeniom związanym z niedoborem witaminy D, zapobieganie 
niedoborom witaminy D, leczenie wspomagające w osteoporozie. 
Podmiot odpowiedzialny: Merck 

VIGANTOLETTEN MAX
 2000 j.m  60 kapsułek, suplement diety
Kapsułki zawierają 50 µg (2000 j.m. witaminy D 3) Cholecalciferolum.
Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i prawidłowym funk-
cjonowaniu mięśni, w prawidłowym funkcjonowaniu układu odporno-
ściowego, w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. 
Podmiot odpowiedzialny: Merck

DEESPA 
40 mg, 20 tabletek 
Skład: 1 tabletka zawiera 40 mg drotaweryny.
Działanie: syntetyczny lek o działaniu spazmolitycznym.
Wskazania: choroby dróg żółciowych, moczowych, wspomagająco w stanach 
skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, przy zaparciach na tle 
spastycznym i wzdęciach jelit, wsparcie przy zapaleniach trzustki, w stanach skur-
czowych w obrębie dróg rodnych: w bolesnym miesiączkowaniu, zapaleniu przy-
datków, silnych bólach porodowych, w bólach głowy pochodzenia naczyniowego.
Producent: POLPHARMA



Krzyżówka  Krzyżówka

Wśród osób,  które rozwiążą krzyżówkę,  
i zadzwonią pod numer telefonu:  
32/ 253-75-00  lub wyślą na adres mailowy:  
biuro@fuzio.pl prawidłowe rozwiązanie  
krzyżówki rozlosujemy nagrody!

1. mobilny komputer
2. naturalny pęd powietrza
3. opis pod mapą
4. zastępowała dzwonek u drzwi
5. wymaga trudnego wyboru
6. wrodzona zdolność
7. dostał Oscara za „Milczenie owiec”
8. węgierka w sadzie
9. rdzenny Amerykanin
10. król do czasu koronacji
11. deski Małysza
12. inaczej nowoczesny
13.  opad w postaci gwiazdek
14. narzędzie kowala
15. w składzie pociągu
16. drapieżna ryba morska
17. nazwa skrótowa, skrótowiec
18. drewno, koks lub węgiel
19. kocie rodzeństwo
20. pieniądze zebrane podczas mszy
21. prądnica rowerowa
22. napój alkoholowy na Sylwestra
23. pętać, spinać, sznurować
24. trunek, płyn
25. roślina ceniona w kosmetyce
26. Eiffla lub Babel
27. mur dzielił go na Wschodni i Zachodni

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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Opakowanie zawiera:
• aspirator + 10 jednorazowych filtrów,
• adapter do podłączenia odkurzacza,
• 2 jednorazowe podkłady Sopelek baby.

PRODUCENT: SALUS INTERNATIONAL
PUŁASKIEGO 9, KATOWICE
www.sopelek.info.pl

NOWOŚĆ !

już ponad 10 lat wspieramy mamy

WYRÓB MEDYCZNY KL. I
DO NABYCIA W APTEKACH
I SKLEPACH DZIECIĘCYCH

Odciągacz kataru
dla niemowląt i dzieci

3 KORZYŚCI w 1 PRODUKCIE:
	DO CODZIENNEJ HIGIENY NOSKA
 ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ UST 

	DO USUWANIA GĘSTEJ WYDZIELINY
 ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ ODKURZACZA

	2 SZTUKI PODKŁADÓW HIGIENICZNYCH
 DLA NIEMOWLĄT GRATIS!

SOPELEK3 małegO NOska
przyjacielem




