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Drodzy Czytelnicy!
Witam Was serdecznie w Nowym 2015 Roku.!

Miejmy nadzieje, że to będzie dla nas Wszystkich Rok 
pełen radości, zdrowia i satysfakcji.

Przygotowując dla Państwa kolejne wydanie ZDRO-
WIE i OPIEKA za oknami padał deszcz, ale wierzy-
my, że ferie zimowe będą białe i śnieżne.

W tym numerze parę słów o tym jak przygoto-
wać się do ferii zimowych, o tym jak bardzo ko-
chamy nasze Babcie i Dziadków. Będzie można 
przeczytać o tym skąd tak naprawdę pochodzą „Wa-
lentynki”. Wewnątrz wydania znajdą Państwo także 
informację na temat Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
oraz wiele innych ciekawych artykułów.

Zapraszamy do rozwiązywania krzyżówki! Pierwsze 
trzy osoby, które prawidłowo ją rozwiążą otrzymają 
Kalendarz zaprojekowany przez nasz zespół na 2015 
rok. Przyjemnej lektury!
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Nicorette Coolmint
4mg, 20  tabletek do ssania 

Skład: 1 tabletka zawiera 4mg 
nikotyny

Działanie: zmniejszenie  
głodu nikotynowego  
i objawów odstawiennych 

Wskazania: uzależnienie  
od nikotyny,  dla osób  
palących powyżej  
20 papierosów dziennie  
lub tych które nie zaprzestały 
palenia po zastosowaniu dawki 
2mg

Podmiot odpowiedzialny: 
McNeil AB

Nizoral
szampon leczniczy 6 x 6ml

Skład: 1g szamponu zawiera 20mg 
ketokonazolu

Działanie: przeciwgrzybicze

Wskazania: miejscowe leczenie  
i profilaktyka chorób skóry wywo-
łanych przez drożdżaki z rodzaju 
Malassezia, powodującego łupież 
owłosionej skóry głowy, łojotokowe 
zapalenie skóry oraz łupież pstry 
wywołany przez Pityriasis versicolor.

Podmiot odpowiedzialny:  
McNeil AB.
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Dzień Babci i Dziadka

Święto Dnia Babci jest stosunkowo „młodym” świętem. Jego 
historia sięga roku 1965, kiedy to 21 stycznia  w poznańskim  te-
atrze miała wystąpić legenda polskiego kina i sceny teatralnej Mie-
czysława Ćwiklińska. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby 
nie fakt, że tego dnia słynna aktorka obchodziła swoje 85 urodziny  
a w wystawianej wtedy sztuce pt. „Drzewa umierają stojąc” zagrała 
rolę babci.  Redakcja ówczesnego „Expressu Poznańskiego” posta-
nowiła wręczyć tort oraz kwiaty Pani Ćwiklińskiej ustanawiając tym 
samym ten dzień Dniem Babci. Później pomysł został kontynuowa-
ny przez „Express Wieczorny” i tak święto Babci na stałe zagościło 
w naszych kalendarzach aż do dnia dzisiejszego. Skąd zatem i kiedy 
powstał Dzień Dziadka?

Geneza powstania święta dziadków nie jest tak oczywista jak 
święta babci. W Polsce Dzień Dziadka pojawił się w latach osiem-
dziesiątych  XX wieku prawdopodobnie na wzór amerykańskiego 
Narodowego Dnia Dziadków. Został ustanowiony zaraz po święcie 
babci na 22-go stycznia by móc seniorów honorować w tym samym 
czasie. 

Dzień Babci i Dziadka – jak  
wyglądają i kiedy obchodzone są 
poza granicami Polski?

W każdym z państw święto te obchodzone jest w innym ter-
minie. W Bułgarii i Brazylii święto Babci przypada podobnie 
jak w Polsce na 21-go stycznia. Hiszpanie świętują go 26-go 
lipca a Francuzi zawsze w pierwszą niedzielę marca.

Brytyjczycy nie rozdzielają tego dnia na Dzień Babci oraz 
Dziadka, lecz mają jedno święto National Grandparents Day i 
obchodzą go w pierwszą niedzielę października. 

W Polsce obchodzimy te święta kolejno  
21-go stycznia Dzień Babci oraz 22-go stycz-
nia Dzień Dziadka. W tym wyjątkowym dniu 
wnuki dziękują swoim dziadkom za trud jaki 
wkładają w ich wychowanie, za troskę jaką 
dziadkowie darzą swoje wnuczęta każdego 
dnia, za opiekę, zabawę i za to, że po prostu 
są. A skąd tak naprawdę wywodzi się w Pol-
sce Dzień Babci i Dziadka? Czy obchodzo-
ny jest również za granicami naszego kraju?  
Zapraszam do lektury.
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Z okazji zbliżającego się 
Dnia Babci i Dziadka chce-
my złożyć najserdeczniejsze 

życzenia- dużo  
zdrowia i pomyślności  
oraz wielu powodów  
do radości i dumy  
z nas- wnuków!

Niech od Bałtyku aż  
do stóp Tatr Żyją nam Bab-
cie, Dziadkowie 100 lat!
Dziękujemy, że jesteście!

DOPPELHERZ 
Vital Tonik

 1000 ml,  
suplement diety

 Witaminy + żelazo  
+ wyciągi ziołowe

Wzmocnienie serca,  
krwioobiegu i układu  

nerwowego, zwiększenie  
sił witalnych.

Wytwórca:  
Queisser Pharma GmbH 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA • Historia  moich dziadków
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Podobnie wygląda to w Stanach Zjednoczonych oraz 
Kanadzie- w Narodowy Dzień Dziadków świętują za-
równo babcie jak i dziadkowie. Święto to przypada na 
pierwszą niedzielę zaraz po amerykańskim Labour Day 
(obchodzonym w pierwszy poniedziałek września). Dla 
upamiętnienia tego wydarzenia powstał hymn A Song 
For Grandma And Grandpa („Piosenka dla Babci i 
Dziadka”) a symbolem święta jest kwiat niezapominajki.

W jaki sposób honorować naszych dziadków? Jakimi 
prezentami ich obdarowywać?

Największą frajdę z pewnością mają najmłodsi, któ-
rzy na ten dzień przygotowują specjalne kolorowe laurki, 
wycinanki i wyklejanki. Bardzo często dziadkowie ob-
darowywani są ręcznie wykonanymi broszkami lub fi-
gurkami z masy solnej bądź modeliny. Babcie otrzymują 
bukiety kwiatów z papieru albo bibuły. Wraz z wiekiem 
ograniczamy się raczej do życzeń, drobnych upomin-
ków, wśród których bardzo często pojawiają się prepa-
raty na wzmocnienie serca, poprawę kondycji, pamięci 
czy samopoczucia takie jak Doppelherz Vital Tonic lub 
Biovital  Zdrowie. To idealny prezent dla dziadków. 

Historia moich dziadków 
Dziadkowie z mojego dzieciństwa,  
takich ich pamiętam – wspomnienia  
w Dniu Babci i Dziadka

Miałam to ogromne i niepowtarzalne szczęście 
przyjść na świat jako pierworodna wnuczka moich 
dziadków. I choć zaskoczenie pewnie było wielkie, gdyż 
do ostatnich chwil cała rodzinka pewna siebie wyczeki-
wała wnuka. Urodziła się jednak wnusia... 

Do dzisiaj często słysze opowieści jak to babcia Irena 
po moich narodzinach dzwoniła do wszystkich swoich 
znajomych krzycząc im do słuchawki „Jestem babcią!”. 
Od tamtego dnia nikt nie zwracał się do 
niej po imieniu – otrzymała 

przydomek  „babcia”.  Za każdym razem, kiedy wspo-
mina tę sytuację aż łezka kręci się jej w oku. 

Babcia od początku mojego życia aż do dnia 
dzisiejszego jest jedną z najważniejszych dla mnie osób.  
To ona uczyła mnie co w życiu jest najważniejsze  
i przekazywała mi rodzinne tradycje. Dzięki niej pozna-
łam tajniki gotowania, jak wspólnie lepiłyśmy pierogi  
na święta,  robiłyśmy makaron na niedzielny obiad, to 
także ona zaraziła mnie pasją do ogrodnictwa.  

Jako kilkuletnie dziecko – chociaż nie mieszkałyśmy 
daleko od siebie – byłam w stanie zrobić wszystko, żeby 
tylko u niej zostać. Często po spotkaniach rodzinnych 
nie chciałam wracać do domu, płakałam i prosiłam 
rodziców, żeby pozwolili mi zostać u babci. Nie prze-
szkadzało mi to, że moja ulubiona piżama i miś zostały 
w domu, u babci cudowna była koszula nocna większa 
o cztery rozmiary i babcine ramiona. To rekompensowa-
ło mi wszystko.

Pamiętam poranki, jak babcia próbowała wstać  
wraz ze wschodem słońca, cichutko, tak, aby mnie nie 

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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DOPPELHERZ ACTIV
Na włosy+Biotyna

30 kapsułek,  
suplement diety

System intensywnie odżywiający  
włosy i poprawiający ich wygląd.

Wytwórca: Queisser Pharma GmbH.

DOPPELHERZ ACTIV  
Na prostatę Forte
30 kapsułek, suplement diety

Suplement zawiera wyciąg z palmy sabałowej, 
wyciąg z korzenia pokrzywy,olej z nasion dyni, 
likopen, witaminę E oraz selen, cynk i mangan.
Kompleksowy zestaw składników wspomagają-
cy prawidłowe funkcjonowanie prostaty i dróg 
moczowych, polecany dla mężczyzn po 40 roku 
życia. 

Wytwórca: Queisser Pharma GmbH.
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obudzić, ale nigdy jej się to nie udało. Nie dlatego, że ha-
łasowała, ale zapach porannej kawy w całym domu mie-
szał się z zapachem przyrządzanego śniadania. To dzia-
łało za każdym razem skuteczniej niż najlepszy budzik.

Dziadek zaś wyśmienicie sprawdzał się jako 
kompan w podróży. Zabierał mnie wraz z rodzeństwem 
do lasu. Pozwalał wchodzić na drzewa i skakać z nich. 
Budował z nami leśne szałasy, strugał „piszczałki” 
z wiosennych  gałązek. I chociaż babcia czasami była 
zła, że do domu wracamy brudni to widząc uśmiech mój 
i moich sióstr na twarzy zawsze wiedziałam, że ona po 
prostu nie mogła się już nas doczekać. 

Kiedy moi rodzice pracowali to właśnie dziadkowie 
odprowadzali i odbierali mnie ze szkoły. Pomagali mi 
w odrabieniu zadań domowych, wysłuchiwali wrażeń 
po lekcjach. Nigdy nie zdarzyło się, żeby zabrakło ich 
na ważnych występach szkolnych. To moi najwierniejsi 
kibice.

Często nie zdajemy sobie sprawy jak ciężką pracę wy-
konują nasi dziadkowie, którzy poświęcają nam większą 
część swojego życia. Choć lata upłynęły i wiele w naszym 

życiu się zmieniło to jedno nie uległo zmianie – więź, 
która łączy mnie z dziadkami, nierozewalna, silna, pełna 
miłości. Dzisiaj są dla mnie tak samo ważni,  jak w te 
dwadzieścia kilka lat temu. Każdego dnia służąc swoją 
radą i pomocą. Staramy się żeby chociaż mała namiast-
ka Dnia Babci i Dziadka była utrzymywana w naszym 
domu przez cały rok. 

oprac. Magdalena Oblas

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.

Najlepsze prezenty dla Babci i Dziadla:

•  bukiet kwiatów lub ładny kwiat doniczkowy,
•  ręcznie wykonana kartka/laurka,
•  preparaty wzmacniające serce, pamięć i kon-

centracje np.: Doppelherz Vital Tonic lub Bio-
vital  Zdrowie,

•  osobiste złożenie życzeń z gromkim sto lat,
•  perfumy lub woda toaletowa,
•  ramka/ fotoksiążka z rodzinnymi zdjęciami,
•  kalendarz ścienny z rodzinnymi zdjęciami,
•  zestaw krzyżówek lub łamigłówek,
•  szachy albo zestaw kart.
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Sudokrem
60g,125g,250g

Krem do pielęgnacji skóry przy podrażnieniach i odparzeniach , działa 
łagodząco i ochronnie na skórę, tworzy barierę zabezpieczającą przed 
czynnikami drażniącymi, co zapobiega nawrotom objawów.

Producent: FOREST TOSSARA LTD.

Omega Cardio 
+ czosnek
60 kapsułek, 
suplement diety

Składniki  preparatu  to 
kwasy omega-3, które za-
chowują serce w dobrym 
stanie, czosnek, wpły-
wający  na utrzymanie 
prawidłowego poziomu 
cholesterolu i triglecyry-
dów oraz resweratrol, po-
zytywnie oddziaływujący 
na stan naczyń. 
Producent: 
Holbex Sp. z o.o.

Ostercal
1250 D

Wskazania: Do postępowania dietetycznego w osteoporozie, nie-
doborach wapnia i witaminy D3, w okresie intensywnego wzrostu, 
osteomalacji (rozmiękczanie kości) oraz złamaniach i urazach kości.
Stosowanie: Dorośli i dzieci od 12. roku życia: 1-2 tabletki dzien-
nie, podczas posiłku. 
Producent: Holbex Sp. z o.o.

Preparat uzupełnia dietę  
w wapń i witaminę D3, 
warunkującą rozwój kości. 
Ostercal zawiera naturalny 
wapń z muszli ostryg oraz 
optymalną dawkę witami-
ny D3.
Skład: 1 tabletka zawiera: 
wapń z muszli ostryg 500 
mg (62,5% RDA) oraz wita-
minę D3 10 µg (200% RDA).

Profilaktin
RÓWNOWAGA EMOCJI 

syrop 115ml, suplement diety

Melisa,Magnez, Witamina B6

Suplement polecany dla dzieci  
w stanach zwiększonego pobudzenia,  

rozkojarzenia, napięcia i niepokoju.
Producent: „Herbapol- Lublin” S.A.
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W dzisiejszych czasach w wielu krajach rozwijają-
cych się mamy do czynienia ze starzeniem się ludności. 
Dzięki poprawie jakości i rozwojowi medycyny zwięk-
szyła się długość życia, co doprowadziło do zwiększe-
nia się liczby ludzi, w wieku poprodukcyjnym. Taka 
sytuacja ma miejsce również w Polsce. Wyniki badań 
mówią jednak o tym, że starzenie się jest w większym 
stopniu procesem zachodzącym w psychice ludzi, a nie 
jest warunkiem biologicznym. Dlatego też ważne jest, 
by włączyć osoby starsze do systemu kształcenia, by 
mogli aktualizować swoją wiedzę, co sprawi, że będą 
aktywnie uczestniczyć w procesach zachodzących wo-
kół nich i zachować pełną sprawność intelektualną. 
Dlatego też rozpoczęto powoływanie tzw. Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku, które są najpopularniejszą formą 
edukacji ludzi starszych.

Co roku ponad 200 tys. Polaków przechodzi na eme-
ryturę i rentę. W sumie mamy już ponad 7,2 mln eme-
rytów i rencistów. W większości to ludzie sprawni, peł-
ni zapału. Wielu szuka sobie zajęć poza domem. 

Stąd rosnąca popularność Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku (UTW). To działające głównie przy uczelniach 
instytucje edukacji i aktywizacji emerytów. Organizują 
raz lub kilka razy w tygodniu wykłady i zajęcia. Pro-
wadzą je najczęściej wykładowcy z lokalnych uczelni i 
nauczyciele.

Popularność UTW zawdzięcza przede wszystkim 
rozległej ofercie wykładów jak i kół zainteresowań. 
Możliwość uczęszczania na uniwersytet jest wpraw-
dzie odpłatna ale ceny nie są zbyt wygórowane. Średnio 
miesięcznie kosztują około 30 zł. Są to ceny dużo niż-
sze od tych na kursach i zajęciach proponowanych na 
rynku. Trudno się więc dziwić, że zajęcia UTW w całej 
Polsce są już przepełnione. Zainteresowanie zajęciami 
zmusiło niektóre uczelnie do utworzenia list rezerwo-
wych, np. w Szczecinie czeka się na takiej dwa lata.

Warta uwagi jest bo-
gata lista programowa, 
na którą składają się 
takie zajęcia jak:

• wykłady, seminaria, konwersatoria
• lektoraty języków obcych
• sekcje lub koła zainteresowań
• kluby i zespoły tematyczne
• warsztaty artystyczne
• zajęcia ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne
• imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe
• kursy, szkolenia, poradnictwo
• w niektórych UTW wprowadzono zajęcia waka-

cyjne: wyjazdy, wczasy, rekreacja seniorów pod-
czas lata.

Uniwersytety wychodzą naprzeciw przyszłym i obec-
nym studentom, dlatego też większość z nich dysponuje 
stroną internetową na której zamieszczane są wszystkie 
ważne informacje związane z uczelnią i kształceniem. 
Ponadto na stronie możemy znaleźć aktualny plan 
zajęć oraz listę prowadzących. Warto odwiedzić taką 
stronę i zapoznać się z ofertą programową. Właściwie 
każdy może znaleźć tu coś dla siebie. 

Działanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest moż-
liwe dzięki współpracy wielu ludzi, często są to wolon-
tariusze, którzy dzielą się swoją wiedzą i czasem z in-
nymi. Jednak, żeby uniwersytet mógł sprawnie działać 
musi mieć odpowiedni finansowanie, które pochodzi z 
tych pięciu źródeł:

• składki członkowskie ustalane dla danej uczelni
• dofinansowanie z budżetu miasta lub regionu
• różne formy sponsoringu
• granty
• wypracowane przez uczelnię środki
Naukowe źródła podają, że edukację starszych można 

podzielić na dwa okresy. Pierwszy to okres trwający do 
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końca lat 60 w którym kształcenie seniorów traktowa-
no jako politykę społeczną. Natomiast w późniejszych 
latach McClusky sformułował tezę o pozytywnej na-
turze edukacji i potencjale, który posiada każda osoba 
bez względu na wiek. Jak widać pogląd ten się przyjął  
w dzisiejszych czasach a jego pokłosiem są właśnie 
Uniwersytety Trzeciego Wieku. 

Trudno jest rozróżnić instytucje edukacyjne dla do-
rosłych od tych, skierowanych do seniorów, jest to 
spowodowane faktem, że jedne wyrastają z drugich. 
W krajach skandynawskich początkowe oferty dla osób 
starszych w ramach oświaty dorosłych zostały w dużej 
mierze zastąpione przez specjalistyczną ofertę dla se-
niorów. We Francji uniwersytety trzeciego wieku zaczę-
ły otwierać się dla ludzi w średnim wieku i młodszym. 
Najczęstszą przyczyną powstania UTW jest inicjatywa 
pojedynczych osób lub małych grup.

Warto również poświęcić trochę uwagi na historię 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Pierwszy 
Polski UTW powstał na skutek współpracy Haliny 
Szwarc z profesorem Pierre’em Vellasem. Miało to miej-
sce w 1975 roku w Warszawie. Wtedy uczelnia nosiła 
nazwę Studium III Wieku. Współpraca z założycielem 
pierwszego uniwersytetu dla seniorów pomogła ustalić 
jakie cele powinna realizować ta instytucja:

• włączenie osób starszych do systemu kształcenia 
ustawicznego

• aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna 
słuchaczy

• opracowanie metod edukacji i wdrożenie profilak-
tyki gerontologicznej

• prowadzenie obserwacji i badań naukowych
Powstanie i dynamiczny rozwój tego typu placówek 

zwróciły uwagę na to jak ważną częścią społeczeństwa 
są osoby starsze, dlatego też rok 2012 stał się rokiem 
Aktywności Osób Starszych i Międzypokoleniowej So-
lidarności. Dlatego też w Warszawie w Sali Kongreso-
wej miał miejsce I Ogólnopolski Kongres Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku. Patronat nad obchodami objęła 
Pierwsza Dama Anna Komorowska.

Przemówienia zaproszonych gości, w tym reprezen-
tantów poszczególnych placówek UTW często skupia-
ły się na podkreśleniu, że uniwersytety dla seniorów to 
nie tylko miejsca kojarzone z edukacją. Są to placów-
ki, gdzie zawiera się przyjaźnie, propaguje zdrowy styl 
życia. Działalność UTW nie sprowadza się tylko do 
nauki, ale aktywizuje i inspiruje seniorów do aktyw-
ności społecznej, politycznej poprzez udział w konfe-
rencjach, wolontariacie, współpracę z dziećmi w szko-
łach, przedszkolach, czy Domach Opieki dla seniorów, 
Domach Dziecka. Elementem działalności UTW jest 
umożliwianie seniorom rozwijania zainteresowań  
i hobby. Oprócz spotkań typowo naukowych, w ra-
mach UTW funkcjonuje wiele grup skupionych wokół 
konkretnych dziedzin. Są np. kółka teatralne, plastycz-
ne, turystyczne, warsztaty taneczne, chóry. Na każda 
pozanaukową działalność uniwersytety przeznaczają 

czas w rozkładzie zajęć i miej-
R E K L A M A

ZDROWIE
I OPIEKA EDUKACJA TRZECIEGO WIEKU

W skład suplementu wchodzi olej z wątroby re-
kina z dodatkiem ekstraktu z czosnku i witami-
ny D3. Jest polecany  dla wzmocnienia odpor-
ności w okresie podwyższonej zachorowalności 
na grypę i inne choroby infekcyjne.
Dystrybutor: KROTEX PHARM Sp. z o.o.

Ecomer forte  
czosnek+vit. D3
36 kapsułek, suplement diety 

Ecomer 
120 kapsułek miękkich,  
suplement diety 

Skład: 1 kapsułka zawiera 250mg oleju z wątroby 
rekina grenlandzkiego
Działanie: pobudza naturalne procesy odpornościo-
we organizmu
Wskazania: pomocniczo w stanach obniżonej od-
porności na zakażenia bakteryjne i wirusowe
Dystrybutor: KROTEX PHARM Sp. z o.o.

Systane 
ULTRA 
10ml 

Nawilżające krople do oczu służące do leczenia objawów su-
chego oka, dają czasową ulgę w odczuwaniu pieczenia i po-
drażnienia.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. zo.o.

Gold Omega 3 
MOCNE SERCE 
– 60 kapsułek miękkich, 
suplement diety 

Suplement zawiera wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych, mianowany  
na 65%-ową  zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełniający dietę w wielonienasycone  
kwasy tłuszczowe z rodziny omega -3. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca.
Producent: Olimp Laboratories.
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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.



sce, udostępniając odpowiednie do danych zajęć sale. 
Wszystko odbywa się pod okiem wykwalifikowanych 
prowadzących.

 To jest przykład integracji międzypokoleniowej.  
To nowy obraz polskiego seniora. 

Żeby zrozumieć jak ważna jest misja UTW i żeby jak 
najwięcej osób starszych uczestniczyło w tego typu za-
jęciach trzeba najpierw zrozumieć cele jakie przyświe-
cają tej instytucji:

• dążenie do utrzymania indywidualnego dobrosta-
nu psychofizycznego,

• osiągnięcie należytej i godnej pozycji człowieka 
starszego w społeczeństwie.

By móc zrealizować te zadania potrzebna jest edu-
kacja, która ma spełniać wiele funkcji:

• ćwiczyć umysł dla podtrzymania ogólnej spraw-
ności organizmu,

• integrować środowisko osób starszych ze sobą, jak 
również z innymi pokoleniami,

• przeciwdziałać osamotnieniu,
• przekazywać, upowszechniać i aktualizować wie-

dzę,
• zapobiegać marginalizacji i wykluczaniu ludzi 

starszych.

UTW zmienia styl życia ludzi starszych, proponując 
nowe możliwości aktywnego spędzania czasu. Daje 
wsparcie psychiczne, mobilizuje, uczy zachowania 
zdrowia. Pomaga przeciwstawić się takim odczuciom, 
jakie często towarzyszą ludziom starszym, jak: poczu-
cie osamotnienia, izolacji społecznej, braku zaintereso-
wania ze strony otoczenia społecznego.

Dlatego też warto zobaczyć czy w mieście w którym 
mieszkamy lub jego okolicach nie działa tak placówka. 
Jest to świetny sposób na wypełnienie swojego wolnego 
czasu a także na rozwój nie tylko umysłowy ale fizycz-
ny i przede wszystkim towarzyski. Inwestycja w same-
go siebie jest najlepszą z możliwych a do tego na pewno 
w przyszłości zaowocuje. Trenując zarówno umysł jak  
i tężyznę fizyczną przedłużamy swoje życie i wpływamy  
pozytywnie na jego jakość w przyszłości.

Wojciech Jakubek
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Tran islandzki 
smaki: cytrynowy, owocowy i naturalny

240 ml, suplement diety

Suplement zawiera olej z wątroby z dorsza bogaty w rozpuszczalne  
w tłuszczach witaminy A i D oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe, pomaga  

dbać o zdrowie wzmacniając układ odpornościowy, zapobiega niedoborowi  
witamy D  oraz pozytywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu.

Dystrybutor w Polsce: Merck Sp. z o.o.



Rozpoczynający się okres ferii 
zimowych ciągnie dzieci do naj-
różnorodniejszych zabaw w po-
szukiwaniu przygód. I jak to z re-
guły bywa, każdy „prawdziwy 
poszukiwacz przygód” z podob-
nej akcji wyniesie także pamiątkę 
w postaci otartego kolana, guza 
na głowie czy zadrapania. 

Dzieci najczęściej ulegają zra-
nieniom na podwórku, w niezna-
nym środowisku i bez nadzoru. 
Ich tęsknota za przeżyciem czegoś 
niezwykłego i za zostaniem boha-
terem nie ma końca, zmusi ich do 
wejścia właśnie na to najwyższe  
drzewo, sprawdzenia zagadkowej 
opuszczonej stodoły i strychu, jed-
nak nie uświadamiają sobie przy 
tym istniejącego niebezpieczeń-
stwa. Dzieci bardzo łatwo dają 
się namówić do niebezpiecznych 

czynności, przy których mogą od-
nieść obrażenia. Rodzice czują się 
bezradni. To przekracza ich siły, 
aby ochronili swoje dzieci przed 
wszystkimi  zagrożeniami otacza-
jącego nas świata.

Niebezpieczeństwo zranienia 
można obniżyć pouczając dzieci 
o ewentualnych zagrożeniach, ja-
kie związane są z tą czy inną czyn-
nością. Jednak o wiele ważniejsze 
jest, aby zawsze pod ręką był do-
stateczny „arsenał” skutecznych 
przedmiotów ochronnych (kask, 
ochraniacze i rękawice), a w ide-
alnym przypadku zawsze mieć 
dziecko „na oku” – ale nawet to 
czasami nie wystarcza. Dzieciom 
dzięki ich ciekawości i zwario-
wanym pomysłom zawsze coś się 
może przytrafić.  Nie można tutaj 
pominąć także faktu, że w wieku 
dziecięcym dopiero rozwijają się 
zdolności fizyczne i umysłowe, 
dlatego dzieci reagują o wiele wol-
niej i ich pole widzenia jest węższe 
niż u nas, dorosłych. Punkt cięż-
kości ciała u dzieci usytuowany 
jest znacznie wyżej niż u osoby 
dorosłej, dlatego dzieci tak łatwo 
tracą równowagę i często upadają.

Zapobiegnięcie drobniejszym 
obrażeniom jest prawie niemożli-
we pomimo zachowania jak naj-
większej ostrożności. A kiedy już 

do tego dojdzie, dobrze jest wie-
dzieć, co z tym zrobić, aby mały 
bohater cierpiał jak najmniej  
i następstwa były jak najłagod-
niejsze. Na guzy i przywarte palce 
wystarczy przyłożyć zimny okład, 
który powstrzyma zwiększanie 
się obrzęku. Na lekko otartą ranę 
powierzchniową, jaką jest na przy-
kład otarte kolano czy zadrapanie, 
najlepiej zastosować sprawdzony 
od wielu już lat elastyczny opatru-
nek w spreju Akutol spray, który 
ranę nie tylko zdezynfekuje, ale  
i pokryje ochronną przezroczystą 
warstwą. Na krwawiącą ranę na-
leży zastosować Akutol stop spray 
z czynnym składnikiem, który ab-
sorbuje krew ze zranionego miej-
sca i przyjemnie ochłodzi ranę. 
Opatrzenie rany za pomocą Aku-
tolu spray jest łatwe i szybkie, a za-
tem małemu urwisowi nic już nie 
stoi na przeszkodzie w powrocie 
do dalszego poszukiwania przy-
gód.

Redakcja

Nie płacz! To się zagoi .
To zna każdy rodzic: groźnie wyglądający upadek, kilka 

sekund złowieszczej ciszy zanim rozlegnie się straszliwy 
krzyk, oczy szybko zalewają się łzami i już mamy „najwięk-
szy ból na świecie”. Otarte kolana są po prostu symbolem 
dzieciństwa.

ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI
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Radosne i zdrowe ferie

Wszystkie dzieci z utęsknieniem czekają na ferie zimowe. Rodzice i dziadkowie zaś pra-
gną, aby ich pociechy były szczęśliwe i zdrowe, ale przede wszystkim chcą zapewnić im pra-
widłowy rozwój, zdrowie i zdobywanie umiejętności społecznych. W tym celu nie wystarczy 
tylko zdobywanie mądrości z podręczników, ale także właściwy odpoczynek. 

Najlepszym sposobem na spędzenie ferii to uprawianie sportów, przebywanie na świeżym 
powietrzu, radosna atmosfera w czasie zabaw z rówieśnikami i znalezienie hobby lub pasji. 

Warto zaplanować swojemy dziecku już teraz ferie, tak aby zimowa przerwa międzyse-
mestralna została, jak najlepiej wykorzystana. Nie ma znaczenia czy  uda nam się wyjechać 
gdzieś z dzieckiem czy też nie.

Gdy nie można wyjechać

Jesienne i zimowe miesiące niekorzystnie wpływają 
na zdrowie i samopoczucie naszych dzieci. Ich młode 
organizmy są szczególnie wrażliwe na zmęczenie, ob-
niżenie odporności i drażliwość po kilku miesiącach 
codziennego spędzania w szkole połowy dnia. To czas, 
gdy najwięcej chorują i spada ich wydajność umysło-
wa. Można jednak przeciwdziałać objawom zimowego 
spadku formy. Najlepiej zorganizować dzieciom coś 
zupełnie przeciwnego niż siedzenie w bezruchu w za-
mkniętych pomieszczeniach. Najważniejsze kryteria 
do spełnienia na dobrze przeżyte zimowe ferie: zmiana 
codziennych zajęć oraz ruch na powietrzu!

Maluchy

• wiele przedszkoli pełni dyżury w czasie ferii zimo-
wych, zapewnia dzieciom rozrywkę i opiekę, spa-
cery czy wyjazd do kina, w tym czasie często grupy 
wiekowe są mieszane i nie odbywają się zajęcia edu-
kacyjne lecz raczej wspólne zabawy,

• optymalnie jednak byłoby zapewnić dziecku opiekę 
inną niż przedszkolna np. dziadków, cioci, opiekun-
ki, maluch miałby szansę więcej przebywać na po-
wietrzu, pochodzić na sanki i łyżwy.

Dzieci 7-12 lat

• warto zapisać na wszelkiego rodzaju akcje „Ferie  
w mieście”, „Ferie w szkole”, rozejrzeć się w ofercie 
miejscowego domu kultury, ognisk pracy pozaszkol-
nej, a nawet do większych sal zabaw – wiele z tych 
miejsc w czasie przerwy międzysemestralnej orga-

nizuje codzienną opiekę, z posiłkiem, odbywają się 
wycieczki, zajęcia artystyczne, wyjazdy do kina i na 
basen; oczywiście za udział trzeba zapłacić, ale nie są 
to wysokie koszty jak na tyle atrakcji.

• udane ferie dla dziecka w tym wieku to także pobyt  
u dziadków z kuzynostwem, u innego członka rodzi-
ny, gdzie będzie miało kontakt z rówieśnikami, ale 
uwaga! nie wysyłajcie dziecka do babci 
na siłę, jeśli czeka je nuda i nie-
miłe towarzystwo, takie 
rozwiązanie powinno 
być ostateczno-
ścią.

AVIOMARIN 
50mg x 5 tabletek

Skład:  1 tabl. zawiera 0,05 g dimenhydrynatu.
Działanie: lek o silnym działaniu przeciwwymiotnym, 

wywiera działanie przeciwhistaminowe i spazmolityczne. 
Wskazania: wymioty, choroba lokomocyjna, zaburzenia błędnika,  choroba Menierea,   

stany uczuleniowe, niektóre postacie migreny,   stany skurczowe jelit;  także w zapobieganiu 
wymiotom pooperacyjnym  i w przygotowaniu do zabiegów chirurgicznych.

UWAGA: Wywiera depresyjny wpływ na OUN.
Podmiot odpowiedzialny:  Teva Pharmaceuticzals Polska.

Vicks SymptoMed Complete
10 saszetek, smak cytrynowy

Skład: 1 saszetka zawiera: 500mg  
Paracetamolum; 200mg Guaifenesinum; 

10mg Phenylefrini.
Działanie: przeciwbólowe,  

przeciwgorączkowe, wyksztuśne,  
zmniejsza obrzęk nosa.

Wskazania: łagodzenie  
objawów przeziębienia i grypy.

Podmiot  
odpowiedzialny:  

WICK Pharma.



ZDROWIE
I OPIEKA RADOSNE I ZDROWE FERIE

• możecie także zaplanować innowacyjne rozwiąza-
nie wśród rodziców najlepszych kolegów i koleża-
nek dziecka ze szkoły: zbierzcie grupę 3-4 rodziców, 
niech każdy zaplanuje np. 2 dni urlopu w czasie fe-
rii szkolnych i w tym czasie zaopiekuje się w godzi-
nach pracy trojgiem czy czworgiem dzieci u siebie 
w domu, taki krótkotrwały wysiłek leży w zakresie 
możliwości prawie każdego rodzica i będzie do 
przyjęcia dla pracodawcy.

Nastolatki , młodzież

• w tej grupie istnieje największe niebezpieczeństwo 
spędzania całych dni w domu, grania godzinami  
w gry komputerowe lub spotykania się z rówieśni-
kami bez żadnej kontroli rodzicielskiej co może za-
skutkować niemądrymi pomysłami,

• spróbujcie mieć wpływ na towarzystwo, w którym 
dziecko będzie się znajdować podczas gdy wy bę-
dziecie w pracy,

• zachęcajcie do wizyt na lodowiskach (czynnych na-
wet gdy panuje lekko dodatnia temperatura), do za-
jęć hobbystycznych, do zainteresowania się np. nar-
ciarstwem (w wielu miastach lub na ich obrzeżach 
powstają sztuczne stoki, naśnieżane lub z igielitem, 
doskonałe do pierwszych kroków w nauce, funkcjo-
nują także wypożyczalnie sprzętu),

•    polecajcie dobre kino i sprawdźcie czy szkoła dziec-
ka lub dom kultury nie proponuje ciekawych zajęć 
dla młodzieży,

•    nie zabraniajcie całkowicie dostępu do wirtualnej 
rzeczywistości, ale starajcie się mieć wpływ na to 
ile czasu dziecko jej poświęca oraz dbajcie o to, aby 
znało na pamięć zasady bezpieczeństwa i je stoso-
wało.

Zapewnij organizmowi  
zdrowy wysiłek fizyczny

Bez względu na wiek dziecka, w czasie wolnym od 
przedszkola i szkoły, musicie zaplanować w czasie ferii 
częsty pobyt na dworze, najlepiej codzienny. Wielogo-
dzinne przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach 
powoduje u człowieka wysuszanie błon śluzowych  
i zwiększa ich podatność na wirusy i bakterie. Ponad-
to organizm mając do czynienia ciągle z tą samą tem-
peraturą, rozleniwia się i później przeziębia podczas 
pierwszego dłuższego pobytu na dworze. Dziecięce 
kręgosłupy po kilku miesiącach codziennych wielu go-
dzin w ławkach szkolnych, bardzo potrzebują ruchu! 
Im słabsze mięśnie u dziecka, tym większe prawdopo-
dobieństwo wykrzywienia kośćca. Im mniej przeby-
wania na dworze, tym mniej przyswajania witaminy 
D3, która odgrywa istotną rolę w budowaniu odpor-
ności fizycznej i układu nerwowego, a także przyswa-
jania wapnia. 

Przebywanie w ruchu na dworze w warunkach zi-
mowych to najprostszy sposób hartowania dzieci. Przy 
tym pamiętajcie (zwłaszcza oddając dziecko pod opie-
kę babci), że nie jest najważniejsze, aby było opatulo-
ne w kilka warstw odzieży i nic nie mówiło na mro-
zie – najgroźniejsze jest spocenie się i bycie na zimnie  
w mokrej odzieży. 

Zaplanujcie więc szalone zabawy na śniegu, na gór-
kach, sankach, zaproponujcie wypad na łyżwy, zbudo-
wanie bałwana w parku razem z dzieckiem. Wystarczy 
zadbać o nieprzemakalne ubranie i nic złego się dziec-
ku nie stanie.

Zalety wyjazdu zimowego

Dobrym sposobem na ferie zimowe jest też 
wysłanie dziecka w wieku szkolnym 

na zorganizowany wypo-
czynek. Właśnie te-

raz, w listopa-

Polopiryna MAX
20 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego. 
Działanie: przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe.
Wskazania: leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak:  
gorączka, dreszcze, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, 
bóle głowy.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA.

Składniki zawarte w preparacie wspomagają funkcjonowanie 
gardła, wzmocnienie odporności oraz łagodzą chrypkę.
Producent: S-LAB Sp. z o.o.

GardloX  
Tymianek Podbiał plus
25 pastylek do ssania, suplement diety

Nasivin soft
0,025% aerozol 10ml 

Skład: 1ml zawiera 0,25mg oksymatazoliny
Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej 
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas zapalenia 
błony śluzowej nosa,  pochodzenia  naczynioruchowego lub  alergicz-
nego, w zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, 
zapaleniu ucha środkowego.
Lek przeznaczony dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Merck Sp. z o.o.



dzie i grudniu, znajdziecie największy wybór zimowisk. 
Wyjazd łączy się z kosztami, dlatego wiele rodzin stawia 
raczej na obowiązkowe kolonie letnie niż zimowe. Jed-
nak pobyt dziecka na zimowisku czy obozie sportowym 
niesie ze sobą bardzo wiele wymiernych korzyści. Są to 
przede wszystkim: zmiana miejsca pobytu i wypoczynek  
w czystym środowisku, bezpieczeństwo podczas zimo-
wych zabaw, w przypadku wyjazdu w góry zagwaranto-
wanie zajęć na śniegu (choćby to miały być zabawy na 
sztucznie naśnieżonym stoku), wesoła, integrująca at-
mosfera, możliwość spróbowania swoich sił w narciar-
stwie lub snowboardzie bez konieczności kupowania 
sprzętu przez rodzica, zapewnienie codziennego kilku-
godzinnego pobytu na dworze przy takich atrakcjach 
jak snowtubing, zjazdy na ślizgach, na „byle czym”, bi-
twa na śnieżki, budowanie igloo, wyjście do aquapar-
ku, kuligi, zawody… - organizatorzy prześcigają się  
w pomysłach na program. Nie zapewnicie dziecku sa-
modzielnie tak urozmaiconego czasu. 

Szczególne zalety mają zimowe pobyty w górach. 
Oczywiście popularne są narty i snowboard – na ta-
kim obozie Wasze dziecko będzie się szkoliło pro-
fesjonalnie i nie tylko z jazdy i używania sprzętu, ale 
także z zasad bezpieczeństwa. Jednak równie często 
zimą w górach odbywają się obozy tematyczne: mu-
zyczne, fotograficzne, taneczne, poświęcone trendom 
modnym wśród dzieci np. określonemu serialowi czy 
postaci bajkowej, albo po prostu zimowiska aktywne, 
ale bez uprawiania sportów zimowych. Nawet jeśli w 
większości kraju nie wystąpi śnieżna zima, na tere-
nach górskich śnieg utrzymuje się znacznie dłużej  
i częściej pada. 

W zimowe ferie możecie także wyjechać całą rodzi-
ną. Polecamy kilkudniowe pobyty agroturystyczne,  
w niewielkich i kameralnych pensjonatach. Może to 
być wyjazd sportowy lub rekreacyjny, na którym dzieci 
będą miały opiekę przez część dnia. A może wspólnie 
będziecie stawiać pierwsze kroki w narciarstwie  
lub snowboardzie?

Radosne rodzinne  
chwile – najcenniejsze

Bez względu na to jaki wybierzecie sposób na zimo-
we ferie dziecka, pamiętajcie o byciu razem. Współ-
cześni rodzice, którzy chcą być „dobrymi i odpo-
wiedzialnymi” często wpadają w pułapkę zbytniego 
organizowania każdej chwili spędzonej z dzieckiem. 

Wydaje im się, że rodzic dbający o dziecko to oczy-
wiście ktoś, kto spędza z nim dużo czasu, zabierając 
na różne atrakcje…, tylko że często spełniając przy 
tym swoje niezaspokojone oczekiwania z dzieciństwa. 
Wspólne wypady na łyżwy, sanki, budowanie zamków 
ze śniegu i bitwy na śnieżki mają szczególne znaczenie 
dla młodszych dzieci, mniej więcej do 10-12 lat. Młod-
sze i starsze nastolatki potrzebują także innej uwagi 
rodzica, zacieśniania więzi, rozmów o ich problemach, 
ich świecie, zwierzeń i chwil budujących najgłębszą 
bliskość. Nie zapominajcie o tym, tworząc plan ferii  
zimowych dla Waszego dziecka!

Monika Grzeczyńska
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SOL baby GARDŁO
syrop 100mldietetyczny środek spożywczy  
specjalnego przeznaczenia medycznego

Preparat do postępowania dietetycznego w stanach  
zapalenia gardła , chrypce i uczuciu suchości w gardle.  
Suplement zawiera syrop z agawy, tymianek i porost  
islandzki, przeznaczony dla dzieci od 1 roku życia.

Producent: Sequoia Sp. z o.o.

SOL baby TUSSI
syrop 100ml, dietetyczny  
środek spożywczy specjalnego  
przeznaczenia medycznego
Preparat do postępowania dietetycznego  
w mokrym i suchym kaszlu, niedrożnych zatokach.  
Suplement zawiera syrop z naturalnego miodu,  
tymianek i młode pęki świerku, przeznaczony  
dla dzieci od 1 roku życia.
Producent: Sequoia Sp. z o.o.

Standaryzowany ekstrakt z czarnego bzu z dodatkiem  
witaminy C i cynku, przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku 

życia, do postępowania dietetycznego w stanach  
przeziębiania, grypy, w profilaktyce grypy.  

Zawiera skalnik aktywny Antivirin.
Wytwórca: PharmaCare Europe Ltd.

Sambucol  Kids
syrop 120ml, dietetyczny  

środek spożywczy specjalnego   
przeznaczenia medycznego

Sambucol  Junior 
syrop 120ml, dietetyczny  

środek spożywczy specjalnego  
przeznaczenia medycznego

Standaryzowany ekstrakt z czarnego bzu z dodatkiem 
witaminy C, przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku 

życia, do postępowania dietetycznego w stanach 
przeziębiania, grypy, w profilaktyce grypy. Zawiera 

skalnik aktywny Antivirin.
Wytwórca: PharmaCare Europe Ltd.

Pneumolan
syrop 120ml, suplement diety

Suplement zawiera optymalną kompozycję ekstrak-
tów roślinnych, które wykazują korzystne wzajemnie 

uzupełniające się działanie na funkcje układu 
oddechowego i zatok. Korzystnie wpływa  

na układ odpornościowy.  
Polecany od 3 roku życia.

Pneumolan plus
syrop 120ml, suplement diety
Suplement zawiera optymalną kompozycję 
ekstraktów roślinnych, które wykazują 
korzystne wzajemnie uzupełniające się 
działanie na funkcje układu oddechowego i 
zatok. Korzystnie wpływa na układ odpor-
nościowy. Polecany od 6 roku życia.

Producent: Novascon Pharmaceuticals.



Lecz co tak  
naprawdę kryje się  

pod hasłem wzmocnienia 
odporności?

To nic innego jak podejmowanie 
działań mających na celu poprawę 
aktywności układu immunologicz-
nego. 

Odporność można wspomagać 
w dwojaki sposób- wykorzystując 
metody naturalne bądź w sytuacji 
kiedy nie jest to możliwe korzystać  
z gotowych rozwiązań jakie daje 
nam farmacja.

Naturalne metody 
wspomagania odporności

Najprostszą  i zarazem bardzo 
zdrową metodą na wzmocnienie 
odporności jest ruch. Nie musi to 
być ogromny wysiłek. Wystarczy 

spacer, krótki jogging na świeżym 
powietrzu. Dlaczego nawet mini-
malny wysiłek fizyczny poprawia 
stan zdrowia? Cały sekret kryje się  
w aktywności limfocytów-białych 
ciałek krwi, które rozpoznają skład-
niki wirusów i chronią nasz orga-
nizm przed ich atakiem. Podczas 
ruchu wytwarzany jest również hor-
mon poprawiający humor i samopo-
czucie- endorfina.

Duże znaczenie ma również „har-
towanie” organizmu- czyli kontro-
lowane wystawianie organizmu na 
działanie niekorzystnych warunków.

Kolejnym ważnym aspektem ma-
jącym wpływ na odporność orga-
nizmu jest prawidłowa dieta. Musi 
być ona bogata w takie składniki 
jak: białka węglowodany, zdrowe 
tłuszcze witaminy oraz minerały 

niezbędne do prawidłowego funk-
cjonowania.

Niewiele z nas wie, że na odpor-
ność ogromny wpływ ma sen oraz 
ogólnie pojęty odpoczynek. Należy 
zadbać o odpowiednią higienę snu. 
Powinien on być regularny i o od-
powiedniej długości. Nie można za-
pominać o sprawianiu sobie małych 
przyjemności. Każde uczucie szczę-
ścia, śmiech działają stymulująco  
i korzystnie na układ odpornościo-
wy człowieka.

Kiedy powyższe metody okazują 
się niewystarczające należy skorzy-
stać z pomocy preparatów wzmac-
niających odporność.

Wśród witamin, które ogrywają 
największą rolę we wzmacnianiu od-
porności są: D,A, C, E.

Na rynku dostępne są również 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazan ia, 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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Skład: 1 saszetka zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego oraz 30mg 
pseudoefedryny.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, zmniejszające 
przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa.
Wskazania: objawowe leczenie przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa 
oraz związanych z przeziębieniem dolegliwości bólowych i gorączki.

Aspirin  C
10 tabletek musujących

Skład: 1 tabletka zawiera 400mg kwasu  
acetylosalicylowego i 240 mg witaminy C.
Działanie: przeciwbólowe.
Wskazania: bóle o małym i umiarkowanym 
nasileniu, gorączka w przebiegu przeziębienia.

Podmiot odpowiedzialny: Bayer sp. z o.o.

Asprin Complex Hot
10 saszetek

Tabcin trend
12 kapsułek miękkich

Skład: 1 kapsułka zawiera 2mg chlorfenyraminy, 30 mg pseudoefedryny i 
250 mg paracetamolu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwhistaminowe, 
zwężające naczynia krwionośne.
Wskazania: łagodzenie objawów grypy i przeziębienia, tj. gorączki, kataru, 
bólu gardła, bólów głowy, obrzęku błony śluzowej nosa i zatok.

Wzmacnianie odporności
Co tak naprawdę kryje się za wzmocnieniem  

odporności? Czy naprawdę da się ją wzmocnić?
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Dzień coraz krótszy, słońca coraz mniej, w powietrzu grasują groźne bakterie i wirusy 
– to ciężki okres dla naszego organizmu. Każdego dnia narażeni jesteśmy na osłabienie 
odporności. Często słyszymy, że o odporność należy dbać i wzmacniać ją zwłaszcza  
w okresie jesienno-zimowym.



Scorbolamid  
20 tabletek drapowanych 

Skład: 1 tabletka  zawiera  300mg salicylamidu, 100 mg kwasu, 
askorbowego, 5mg rutozydu.
Działanie: Salicylamid – działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo,  
Rutozyd – wzmacnia naczynia krwionośne i zwiększa ich elastyczność.  
Ponadto chroni witaminę C przed utlenieniem i dlatego witamina C  
dłużej działa. Kwas askorbowy (witamina C) – uzupełnia niedobór  
witaminy C,  wspomagającej odporność organizmu w czasie infekcji.
Wskazania: gorączka i ból związane z przeziębieniem  
lub grypą, bóle głowy, nerwobóle.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

preparaty, które zawierają wycią-
gi z oleju z wątroby rekina, czo-
snku z dodatkiem witaminy D3, 
aloesu, jeżówki purpurowej, żeń-
szenia. Polecane są szczególnie dla 
wzmocnienia odporności w okre-
sie podwyższonej zachorowalności 
na grypę i inne choroby infekcyjne.  
Znając właściwości poszczególnych 
składników tych leków, możemy wy-
brać te, które najkorzystniej oddzia-
łują na nasz układ immunologiczny.

Jak działają konkretne składniki?
Tran to olej otrzymywany z wą-

troby dorsza atlantyckiego, który jest 
cennym źródłem kwasów Omega 3, 
witaminy A,D,E bromu i jodu. Dużą 
rolę odgrywa zawarta w nim witami-
na E wzmacniająca ścianki naczyń 
krwionośnych.

Olej z wątroby rekina pobudza 
syntezę przeciwciał i leukocytów, 
a także innych komórek układu 
odpornościowego. Powodują one 
uszkodzenie błony komórek bakte-
ryjnych. 

Preparaty na bazie czosnku zawie-
rają allinę – przekształcaną następnie 
w allicynę, która wykazuje właściwo-
ści antybiotykowe. Takie preparaty 
to idealne rozwiązanie dla osób, któ-
re chcą wzmocnić swoją odporność  
a z powodu intensywnego smaku 

lub zapachu nie chcą spożywać natu-
ralnego czosnku.

W okresie przeziębień i grypy na-
leży wzbogacić również organizm 
w suplementację witaminą C. Aby 
witamina C była najlepiej przyswa-
jalna należy przyjmować ją w formie 
rutyny i hesperydyny. Wpływa ona 
korzystnie na poprawę elastyczności 
naczyń a co za tym idzie zmniejsza 
ryzyko ich uszkodzeń. 

Należy jednak pamiętać, że wi-
taminy C nie można przyjmować  
w nieograniczonej ilości. 

Przedawkowanie tej witaminy 
może wywołać problemy żołądkowe 
a długotrwałe przekraczanie dawki 
sprzyja powstawaniu kamieni ner-
wowych. 

Polecane produkty: Tran Islandz-
ki naturalny, o smaku cytrynowym  
i o smaku owocowym, Gold Omega3, 
Omega Cardio + czosnek, ecomer od-
porność- olej z wątroby rekina gren-
landzkiego, ecomer forte czosnek z wi-
taminą D3,  Scorbolamid, Vitaminum 
C Teva.

oprac. Magdalena Oblas 
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazan ia, 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.

Vitaminum C TEVA
50 tabletek powlekanych

Skład: 1 tabletka zawiera 200mg kwasu askorbowego
Wskazania: profilaktyka i uzupełnianie niedoboru witaminy C w okresach rekonwale-
scencji po chorobach infekcyjnych, gojeniu ran, u palaczy oraz pomocniczo w leczeniu 
niedoborów żelaza, w stanach zapalnych skóry, błon śluzowych, układu oddechowego, 
pokarmowego i moczowego.
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Sterimar  baby
50ml- 150 aplikacji, 
spray do nosa

Fizjologiczny roztwór wody morskiej,  
do nawilżania i płukania śluzówek nosa.
Produkt przeznaczony  
dla niemowląt i małych dzieci.
Producent: Lab. FUMOUZE.



Coraz więcej mówi się o wzrastającej liczbie  
nowotworów we wszystkich grupach wiekowych,  

ale też o większej i lepszej wykrywalności tych chorób. 
Wiele czynników ma wpływ na występowanie  
tych groźnych chorób.  Porozmawiamy o tym  

ze specjalistą ginekologiem-położnikiem, 
dr n. med. Małgorzatą Kurkowską.

Porozmawia jmy o…  
NOWOTWORACH 

KOBIET!

wywiad z ekspertem dr n. med. Małgorzata Kurkowska, 
specjalista ginekolog – położnik.
Od 1990 roku prowadzi specjalistyczną 
praktykę lekarską w Katowicach

REDAKCJA: Czy rak szyjki ma-
cicy jest częstym nowotworem? 
Czy można się przed nim uchronić 
i czy istnieje jakaś profilaktyka? 

Dr n. med. Małgorzata Kur-
kowska: Rak szyjki macicy jest 
drugim, co do częstości wystę-
powania rakiem u kobiet do 45 
roku życia. W Polsce każdego 
roku rozpoznaje się go   u pra-
wie 4000 kobiet. U co drugiej 
Polki wykrywa się go za późno. 
Rak szyjki macicy atakuje powoli  
i skrycie. Średni czas rozwoju 
choroby wynosi od 5 do 10 lat. 
Przez pierwsze lata choroba roz-
wija się niemal bezobjawowo, 
często bywa niezauważona przez 
samą kobietę. Dlatego tak ważna 
jest profilaktyka – czyli regularne 
wykonywanie badań cytologicz-
nych. 

Jak często należy wykonywać ba-
danie cytologiczne? 

Po raz pierwszy badanie należy 
wykonać nie później niż 3 lata od 
rozpoczęcia współżycia lub w 21 
roku życia. Następnie najlepiej 
raz do roku. W Polsce urucho-
miono Ogólnopolski Program 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy 

obejmujący bezpłatne badania 
cytologiczne dla kobiet w wie-
ku 25 -59 lat. Warto jednak re-
gularnie wykonywać te badania  
w każdym wieku. Pojedyncze 
przypadki raka szyjki macicy 
zdarzają się nawet wśród nasto-
latek, nieco więcej zachorowań 
jest między 20 a 29 rokiem życia, 
po 30-tym roku ich liczba gwał-
townie rośnie by osiągnąć szczyt 
zachorowań w wieku 45 – 49 lat. 
Po 70 roku życia można zrezy-
gnować    z badania tylko wtedy, 
jeśli poprzednie 3 wyniki cyto-
logii były prawidłowe. Badanie 
jest szybkie, bezbolesne i nie ma 
żadnego wytłumaczenia, jeśli nie 
zrobiło się tego badania a później 
wykryto stan przednowotwo-
rowy lub już raka. Stwierdzenie 
zmian przedrakowych, a nawet 
wczesnych etapów raka daje 
szansę całkowitego wyleczenia. 
Jest więc o co walczyć.

Czy rak szyjki macicy jest choroba 
dziedziczną?

Rak szyjki nie jest dziedziczny 
ani uwarunkowany genetycznie. 
Jest to pierwszy nowotwór, dla 
którego naukowcy zidentyfiko-

wali niezbędny czynnik spraw-
czy – długotrwałe zakażenie wi-
rusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV). I choć samo zakażenie 
nie musi prowadzić do zmian 
chorobowych – to bez obecności 
wirusa rak się nie rozwinie. Ry-
zyko zakażenia się wirusem HPV 
dotyczy każdej aktywnej seksu-
alnie kobiety. Jest to niezwykle 
zakaźny i często występujący wi-
rus. Zidentyfikowano ponad 100 
typów wirusa HPV i podzielono 
na dwie grupy. Grupa  tzw. wy-
sokiego ryzyka onkogennego - tu 
najgroźniejszy i najczęstszy typ 
to 16 i 18 który jest w ok. 70 % 
odpowiedzialny za raka szyjki,  
a także typ 31 i 45. Oraz grupa ni-
skiego ryzyka typ 6 i 11 – spraw-
ca ok. 90 % brodawek płciowych.

Rak szyjki wywołany jest przez wi-
rus HPV?

Ustalenie, że wirus brodawcza-
ka ludzkiego HPV jest głównym 
sprawcą raka szyjki macicy to 
jedno z największych odkryć me-
dycyny ostatnich lat. Umożliwiło 
to wynalezienie szczepionek, 
które dają kobietom na całym 
świecie unikalną w onkologii 
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możliwość drastycznego zmniej-
szenia ryzyka zachorowania na 
tego podstępnie rozwijającego 
się raka, który atakuje kobiety  
w każdym wieku.

Czy kobiety w Polsce maja możli-
wość takiej ochrony przed rakiem 
szyjki macicy? Czy są jakieś do-
stępne szczepionki ?

Tak. Pierwsza szczepionka poja-
wiła się na rynku w 2006 roku. 
Poprzedzały to wieloletnie bada-
nia. Obecnie mamy dwie szcze-
pionki. Jedna chroni przed dwo-
ma typami wirusa o wysokim 
stopniu ryzyka rozwoju raka 
szyjki – typ 16 i 18, druga do-
datkowo jeszcze przed niskoon-
kogennymi – czyli typ 6 i 11. To 
dla zaszczepionej kobiety ozna-
cza, że aż o 70% zmniejsza się u 
niej ryzyko rozwoju raka szyjki,  
a w przypadku drugiej szcze-
pionki – prawie zupełnie znika 
ryzyko rozwoju brodawek płcio-
wych. Szczepienie obejmuje trzy 
dawki w przeciągu 6 miesięcy. 
Decyzję o wyborze szczepionki 
pomoże podjąć lekarz ginekolog.

Kto powinien się szczepić prze-
ciwko wirusowi HPV?

Polskie i światowe towarzystwa 
medyczne zalecają szczepienia 
dziewcząt w różnych przedzia-
łach wiekowych. Najlepsze efek-
ty profilaktyczne przynosi szcze-
pienie zanim dziewczyna zetknie 
się z wirusem, a więc przed roz-
poczęciem życia płciowego. Naj-
częściej proponowany przedział 
to między 11 a 18 rokiem życia, 
u kobiet do 26-35 roku życia. 
Warto podkreślić, że niezależ-
nie od wieku pacjentki decyzję  
o podaniu szczepionki każ-
dorazowo powinien podjąć 
lekarz i to on decyduje kiedy 

można ją zaaplikować. 
Czy przed szczepieniem należy 
wykonać jakieś specjalistyczne 
badania? Gdzie można się szcze-
pić?

Nie ma konieczności wykony-
wania żadnych wstępnych badań 
przed szczepieniem. Kobiety 
zgłaszają się do ginekologa, do-
brze przy okazji zrobić badanie 
cytologiczne. A dziewczynki 
mogą zgłosić się wraz z rodzi-
cami do lekarza pediatry, który 
po zbadaniu może podjąć decy-
zję o szczepieniu. Często jednak 
mamy pytają swojego ginekologa 
o takie szczepienie   i przyprowa-
dzają córki do swojego lekarza.

Czy takie szczepienie zastąpi ba-
danie cytologiczne?

Nie! Wykonywanie badań cy-
tologicznych po szczepieniach 
jest nadal konieczne. Należy 
pamiętać, że szczepionki zapo-
biegają zmianom wywołanym 
przez typy 16 i 18, a te odpowie-
dzialne są za powstawanie 70% 
raków szyjki. Pozostaje więc 
ograniczony, ale istotny mar-
gines przypadków raka, przed 
którym szczepionka nie jest  
w stanie zabezpieczyć. Ponadto 
szczepionka nie ma działania 
leczniczego, a nie moż-
na wykluczyć, że 
przed szcze-
pieniem  
 

doszło już do wcześniejszego ze-
tknięcia z wirusem HPV 16 lub 
18, lub z innymi typami wirusa 
niż te, przeciwko którym jest 
szczepionka.

Jest jeszcze wiele pytań, które 
chciałbym zadać, ale nie pozwa-
lają na to ramy tego wywiadu. 
Więc ostatnie pytanie – czy szcze-
piąc się przeciw HPV można za-
kazić się wirusem?

Z całą pewnością nie. Szczepion-
ka nie zawiera materiału gene-
tycznego wirusa a jedynie jego 
pustą otoczkę w celu sprowoko-
wania układu odpornościowego 
organizmu do obrony i produk-
cji przeciwciał oraz powstania 
tak zwanej pamięci immunolo-
gicznej. Dzięki temu w momen-
cie zetknięcia organizmu z praw-
dziwym wirusem potrafi on się 
bronić przed infekcją. Dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiał:  
Jerzy Kurkowski

Bibliografia: „Szczepienia  
w pytaniach i odpowiedziach”  

Jacek Wysocki i Hanna Czajka
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Chela-Mag B6
Magnez +Wit.B6 x 30 kapsułek, Suplement diety

Skład: 1 tabletka zawiera 100mg magnezu  oraz witaminę 
B6-2,1mg.
Suplement zawiera magnez w postaci wysokoprzyswajal-
nego chelatu aminokwasowego ALBION, ułatwia pokrycie 
zapotrzebowania organizmu na ten pierwiastek.
Producent: Olimp Laboratories.

Chela-Mag B6 skurcz
60 kapsułek, Suplement diety
Suplement zawiera magnez, potas oraz witaminę B6 
korzystnie wpływające na prawidłowe funkcjonowa-
nie mięśni, co zapobiega ich nadmiernym skurczom.
Producent: Olimp Laboratories.



Ojciec święty ustanawiając ten dzień 
napisał: „Światowy Dzień Chorego ma 
na celu uwrażliwienie ludu Bożego i- w 
konsekwencji – wielu katolickich insty-
tucji działających na rzecz służby zdrowia 
oraz społeczności świeckiej na koniecz-
ność zapewnienia lepszej opieki chorym; 
pomagania chorym na płaszczyźnie mię-
dzynarodowej; włączenie w duszpaster-
stwo służby zdrowia wspólnot chrześci-
jańskich, rodzin zakonnych, popieranie 
coraz cenniejszego zaangażowania wo-
lontariatu”.

Ogłoszenie tego dnia miało miejsce  
w rok 75 rocznicy objawień fatimskich  
i w 11 rocznicę zamachu na Ojca Świę-
tego. Dlatego też po raz pierwszy święto 
miało swoje obchody we francuskim 
sanktuarium w Lourdes. Jest to miejsce 
szczególnie ważne dla wiernych ponie-
waż właśnie tam, 11 maja 1858 roku 14 
letnia dziewczynka Bernadette Soubirio-
us doświadczyła serii objawień. Obchody 
Światowego Dnia Chorych co roku odby-
wają się w jednym z sanktuariów maryj-
nych na świecie. W tym roku dzień cho-
rego będzie obchodzony po raz 23.

Po raz pierwszy Dzień Chorego ob-
chodzono w 1993 r., a główne uroczy-
stości odbyły się wtedy w Lourdes oraz 
Rzymie. W kolejnym roku miejscem 
centralnych obchodów była Jasna Góra, 
a następnie: Jamusukro (Wybrzeże Kości 
Słoniowej, 1995), Guadalupe (Meksyk, 
1996), Fatima (1997), Loreto (1998), Ha-
rissa (Liban, 1999), Rzym (2000, połą-
czone z Jubileuszem Chorych), Sydney 
(2001), narodowe sanktuarium katolików 
indyjskich w Vailankamy (2002), Lour-
des (2004), Jaunde w Kamerunie (2005), 
Adelajda w Australii (2006) i Seul w Ko-
rei Południowej (2007). W 2008 r., z racji 
150. rocznicy objawień w Lourdes, Świa-
towy Dzień Chorego obchodzono po-
nownie (jak w 1993 i 2004 r.) - w Lourdes. 
Jak można zauważyć, kolejne obchody 
objęły Kościół na całym świecie: w Afry-
ce, w Ameryce Południowej i Północnej,  
w Azji, w Oceanii i w Europie. Dzięki 
temu coraz to większa liczba osób du-
chownych i świeckich, a także instytucji 
społecznych i rządowych mogła aktywnie 
włączyć się w pomocy chorym i wspiera-
nia służby zdrowia.

Co roku w Światowy Dzień Chorego 
specjalne orędzie kieruje papież. W ubie-
głym roku po raz pierwszy przygotował 
je Franciszek. „Dziś potrzeba jest ludzi, 
którzy w przeciwności świata wniosą na-
dzieję i uśmiech Boga - napisał papież. 
Cały tekst opatrzony jest hasłem „Wiara 
i miłosierdzie: My także winniśmy oddać, 
życie za braci” 

Papieskie Orędzia na Światowy Dzień 
Chorego poprzez różnorodność tema-
tów w nich podejmowanych świadczą, że 
każda dziedzina wiedzy medycznej jest 
ważna i potrzebna w trosce o człowieka 
cierpiącego. Do tej pory te tematy doty-
czyły między innymi takich zagadnień 
jak sprawy problemów ludzi chorych, na 
choroby psychiczne, HIV i AIDS, proble-
my ludzi nieuleczalnie chorych, cierpie-
nia i kalectwa dotykające dzieci, itp.

Warto też podkreślić jak przebiega-
ją obchody Światowego Dnia Chorych. 
Składają się one z trzech różnych etapów. 
Każdy jeden etap to kolejny dzień obcho-
dów. Pierwszy co warto zaznaczyć ma 
charakter naukowy. W ten dzień uczest-

Światowy Dzień Chorych

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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Nurofen   FORTE
24 tabletki powlekane                        

Skład: 1 tabletka zawiera 400mg ibuprofenu .
Działanie: przeciwbólowe,  

przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.
Wskazania: bóle różnego pochodzenia o nasileniu 

słabym do umiarkowanego.

Nurofen dla dzieci
100mg/5ml, zawiesina doustna 

100ml, smak truskawkowy
Skład: 5ml zawiesiny zawiera 100mg ibuprofenu.

Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.
Wskazania: gorączka oraz bóle różnego pochodzenia.

Lek można stosować od trzeciego miesiąca życia.

Bio-Chrom 50 µg  
30 tabletek, suplement diety

Chrom pomaga w utrzymaniu  
prawidłowego poziomu  
glukozy we krwi.

Bio-C.L.A  z zieloną herbatą 
Małe Kapsułki 
90 kapsułek, Suplement diety

Formuła wspomagająca odchudzanie, wspomaga 
spalanie tłuszczu, bez efektu jo-jo.
Producent: Pharma Nord.

11 lutego po raz 23 obchodzimy Światowy Dzień Cho-
rego. Jego inicjatorem był Jan Paweł II. Błogosławiony 
papież chciał w ten zwrócić uwagę na potrzeby osób 
chorych.



nicy biorą udział w sympozjach nauko-
wych prowadzonych przez specjalistów  
z zakresu poruszanych zagadnień.

Kolejny dzień jest poświęcony zagad-
nieniom duszpasterstwa chorych i jest 
zaadresowany głównie do: biskupów, ka-
pelanów wolontariuszy. Zwyczajowo ta 
część obchodów polega na odwiedzinach 
placówek opieki zdrowotnej, po to by 
zrozumieć jak wygląda codzienne życie 
chorych i z jakimi problemami się na co 
dzień borykają.

Podsumowaniem jest trzeci dzień, 
który jest tak zwanym dniem liturgicz-
nym. Dzień liturgiczny zawsze wypada 
11 lutego, w którym obchody przybie-
rają uroczystą formę z obrzędem udzie-
lenia namaszczenia chorych. W tym 
dniu obchodom przewodniczy specjalny 
wysłannik Papieża, którym z reguły jest 
Przewodniczący Papieskiej Rady Dusz-
pasterstwa Pracowników Służby Zdro-
wia.

Dzień Chorego jest obchodzony 
nie tylko przez osoby duchowne,  
w tym dniu chorych w szpitalach  
w całej Polsce odwiedzają rów-
nież przedstawiciele władz 
miejskich i samorzą-
dowych. Są to rów-
nie ważne wizyty 
dla chorych jak  
i dla personelu 
medycznego, 
którzy poma-
gają zwrócić 
uwagę władz 
na problemy 
z jakim się 
borykają na 
co dzień.

Wojciech 
Jakubek
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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.

Xylo Gel
0,1% żel do nosa, 10g

Trilac
20 kapsułek

Działanie: umożliwienie rozwoju 
prawidłowej flory bakteryjnej przewodu 

pokarmowego oraz zapobieganie 
osiedlaniu się i rozwojowi drobnoustrojów 

chorobotwórczych.
Wskazania: poantybiotykowe zapalenie jelit  ze szczególnym uwzględnieniem 

leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy,głównie przy 
nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy, zapobieganie biegunce 

podróżnych, lecznie wspomagające po antybiotykoterapii.
Podmiot odpowiedzialny: Allergon AB, Szwecja.

Działanie: poprzez miejscowe  
obkurczanie naczyń krwionośnych  

zmniejsza się przekrwienie i obrzęk błony  
śluzowej i ilość widzieliny

Wskazania: nadmierne przekrwienie  
błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przezię-

bienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony 
śluzowej, zapaleniu zatok.

Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A.  
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Pogańskie korzenie.
Mimo, że patron święta jest katolicki, 

początki Walentynek sięgają starożytno-
ści i mają korzenie w pogańskim Rzymie. 
15 lutego Rzymianie zwykli świętować  
tzw. „luperkalia”, czyli festyn odbywają-
cy się ku czci boga płodności – Faunusa 
Lupercusa. W tym dniu, na znak płodno-
ści i oczyszczenia, składano ofiary z ko-
zła i psa u stóp wzgórza Palatyn w grocie 
Lupercal, w której według tradycji wil-
czyca (po łacinie – lupa) miała wykarmić 
Romulusa i Remusa – legendarnych zało-
życieli Rzymu. Po złożeniu ofiar kapłani 
Fauna – Luperkowie obiegali dookoła 
Palatyn, uderzając przechodniów rzemie-
niami ze skóry zabitego w ofierze kozła. 
Był to obrzęd oczyszczania ze zmazy. 
Uderzeniom poddawały się dobrowolnie 
kobiety, gdyż wierzyły, że w ten sposób 
uchronią się przed bezpłodnością.

W przeddzień uroczystości (14 lute-
go), odbywała się prawdziwa, miłosna lo-
teria – na skrawkach papieru zapisywano 
imiona wszystkich niezamężnych dziew-
cząt i wrzucano je do specjalnej urny wraz 
z krótkimi wiadomościami miłosnymi. 
Następnie karteczki losowano wśród 
młodych mężczyzn. Połączona w ten spo-
sób para, musiała ze sobą przebywać pod-
czas obchodów wspomnianych powyżej 
luperkaliów. Bywało i tak, że partnerka 
świątecznej zabawy, stawała się partnerką 
na całe życie.

W IV wieku, kiedy to chrześcijaństwo 
stało się religią dominującą na terenie ca-
łego Cesarstwa Rzymskiego, popularność 
luperkaliów zaczęła znacznie spadać.   

Zupełnie zniesione zostały w 496 roku 
przez papieża Gelazego I. To właśnie 
Gelazy I zastąpił festyn ku czci Faunusa 
Lupercusa świętem męczennika – du-
chownego Walentego.

Dlaczego św. Walenty?
Kościół katolicki uznał aż ośmiu świę-

tych Walentych, gdzie trzech obchodzi 
swoją rocznicę 14 lutego.  Dwaj z nich 
żyli w III wieku na terenach ówczesnego 
Cesarstwa Rzymskiego – za panowania 
Klaudiusza II Gockiego.  Pierwszy był 
lekarzem i kapłanem rzymskim, a drugi 
biskupem w mieście Interamna (obecnie 
Terni).  Trzeci święty noszący to imię żył 
w V wieku w Recji (pogranicze niemiec-
ko – austriacko - szwajcarskie) i uzdra-
wiał chorych, głównie z chorób psychicz-
nych, nerwowych oraz padaczki (zwanej 
epilepsją) – stąd 14 lutego jest również 
dniem epileptyków.

Za panowania wspominanego powy-
żej Klaudiusza II Gockiego, Rzym pro-
wadził wiele niepopularnych, krwawych 
wojen, więc liczba młodzieńców wstępu-
jących do armii stale malała. Cesarz był 
przekonany, że sytuacja ta spowodowana 
jest niechęcią opuszczania przez żołnierzy 
swoich żon i narzeczonych, dlatego też 
wprowadził zakaz wchodzenia w związki 
małżeńskie młodych mężczyzn. Wbrew 
woli cesarza - duchowny Walenty pota-
jemnie udzielał ślubów wojownikom i 
ich wybrankom. Niedługo potem został 
zatrzymany, uwięziony i ostatecznie ska-
zany na karę śmierci, którą wykonano 14 
lutego 269 lub 270 roku. Legenda głosi, że  
w więzieniu Walenty poznał i zakochał 
się w niewidomej córce strażnika. Dziew-
czyna pod wpływem miłości odzyskała 
wzrok, co tak zezłościło Klaudiusza II, że 
kazał ściąć kapłanowi głowę. W przed-
dzień egzekucji Walenty napisał list do 
swojej ukochanej, który podpisał „Od 
Twojego Walentego”. Dopiero papież Ge-
lazy I docenił waleczność kapłana i w 496 
roku ustanowił go patronem zakocha-
nych.

Na wychodzącej z Rzymu drodze Via 
Flaminiana, gdzie został zabity święty 
Walenty, papież Juliusz I nakazał wybu-
dować bazylikę, natomiast papież Pas-
chalis przeniósł relikwie męczennika do 
kościoła św. Praksedy. Z czasem postać 
duchownego Walentego zmieszała się  
z innym świętym męczennikiem, noszą-
cym to samo imię. Obaj zostali straceni. 
Istnieje więc przypuszczenie, że w rzeczy-
wistości był to jeden i ten sam człowiek. 

Walentynki – historia, 
zwyczaje, ciekawostki

Walentynki to coroczne Święto Zakochanych przypadające na 14 lute-
go. Każdy wie jak obchodzić to święto, ale czy każdy wie skąd się wzięło? 
Kim tak naprawdę był patron zakochanych? Czy postać ta istniała w rze-
czywistości? Na te oraz wiele innych pytań, postaramy się odpowiedzieć  
w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

oprac. Kamila Skaźnik
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W 197 roku papież Felicino mianował 
go biskupem miasta Terni w Umbrii. To 
on jako pierwszy pobłogosławił związek 
małżeński między poganinem i chrześci-
janką. Ponadto miał piękny zwyczaj wrę-
czania kwiatów ze swojego ogrodu tym, 
którzy go odwiedzali. Do swoich wier-
nych wysyłał listy, w których pisał o miło-
ści Chrystusa. Zginął w Rzymie w 273 r. 

za nawracanie pogan na chrześcijaństwo. 
Na srebrnym relikwiarzu, w którym znaj-
dują się jego szczątki umieszczono napis: 
„Święty Walenty, patron miłości”. Dziś to 
właśnie biskup Walenty jest bardziej zna-
ny i to do jego grobu w katedrze w Terni 
ściągają pielgrzymi. Każdego roku w nie-
dzielę najbliższą 14 lutego odbywa się tu 
Święto Zaręczyn. Zgromadzone w kate-
drze setki par narzeczeńskich, przybyłych 
z różnych stron świata, przyrzekają sobie 
miłość i wierność. 

„Z serca dla serca od serca” 
czyli ...Święto Zakochanych.

Początków Święta Zakochanych, 
czyli Walentynek należy poszukiwać w 
średniowieczu. Zainteresowania ów-
czesnych ludzi skupiały się na żywotach 
świętych i pielgrzymkach do miejsc ich 
spoczynku. Dużą popularnością cieszyły 
się również pielgrzymki do grobu św. Wa-
lentego, który największe grono „miło-
śników” zyskał na terytoriach ówczesnej 
Anglii i Francji. W Walii 14 lutego zako-
chani ofiarowywali sobie drewniane łyżki 
z wyrzeźbionymi  na nich sercami, klu-
czami i dziurkami od klucza. Podarunek 
zastępował wyrażoną słowami prośbę: 
„Otwórz moje serce”. Brytyjczycy uważa-

ją Święto Zakochanych za własne także 
dlatego, że w połowie lutego na Wyspach 
Brytyjskich ptaki zaczynają łączyć się  
w pary. Stamtąd też pochodzi pierwsza 
walentynkowa kartka (można ją zo-
baczyć w Muzeum Brytyjskim), którą  
w 1415 roku Karol – książę Orleanu wy-
słał do swojej żony z więzienia w lon-
dyńskim Tower. Z kolei w XVI-wiecznej 
Francji tego dnia wprowadzono zwyczaj 
obdarowywania kobiet bukietem kwia-
tów. Wówczas córka króla Henryka IV 
zorganizowała bal, podczas którego każ-
da z obecnych na dworze dziewcząt mia-
ła otrzymać od swojego partnera bukiet 
kwiatów wraz z dołączonym, czułym li-
ścikiem, nazwanym walentynką. W 1800 
roku Amerykanka Esther Howland zapo-
czątkowała tradycję wysyłania gotowych 
kartek walentynkowych. Najbardziej zna-
nym ich twórcą był francuski rysownik 
Raymond Peynet. Zaczął je publikować w 
1965 roku, gdy Francja oficjalnie ogłosiła 
14 lutego Dniem Zakochanych.

Do Polski Walentynki trafiły w la-
tach 90-tych ubiegłego wieku z krajów 
anglosaskich. Możemy nawet pochwalić 
się obecnością relikwii św. Walentego  
w Krakowie, Lublinie i Chełmie, gdzie 
obok modlitw ma miejsce barwny prze-
marsz ulicami miasta z orkiestrą dętą 
i ułożenie na rynku walentynkowego 
serca ze świec. Mimo to część polskie-
go społeczeństwa krytykuje Walentynki 
jako amerykanizm wypierający starsze, 
rodzime tradycje – mianowicie święto 

słowiańskie (święto ognia, wody, słońca 
i księżyca, urodzaju, płodności, radości 
i miłości, powszechnie obchodzone na 
obszarach zamieszkiwanych przez ludy 
słowiańskie), zwane potocznie Nocą Ku-
pały lub Sobótką (ew. Świętem Kresu lub 
Nocą Świętojańską), obchodzoną pod-
czas przesilenia letniego w nocy z 21 na 
22 czerwca. 

 Dziś na całym świecie wysyła się oko-
ło miliarda kartek walentynkowych. To 
czas wyznawania zarówno miłości, jak  
i przyjaźni. Corocznie świętu towarzyszą 
liczne atrakcje, między innymi: festiwale, 
imprezy sportowe, taneczne, różnego ro-
dzaju wystawy czy też specjalne projekcje 
filmowe, które trwają niemal przez cały 
luty. Nic w tym dziwnego, wszak każdy  
z nas, niezależnie od wieku, płci, czy zain-
teresowań, pragnie zarówno kochać, jak  
i być kochanym. Potrzeba miłości jest na 
tyle ważna w życiu człowieka, że specjal-
nie z tej okazji został ustanowiony Dzień 
Zakochanych.  

Zatem życzymy wszystkim 
niesamowitych Walentynek!
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Aspargin
50 tabletek

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

Walentynkowe ciekawostki:
Pierwszym nadawcą walen-

tynki był Karol, książę Orleanu 
– w 1415 roku wysłał ją do 
swojej żony. Natomiast pierw-
szą nadawczynią była Margery 
Brews – 1477 roku wysłała w 
liście do narzeczonego wiersz mi-
łosny swojego autorstwa.

Najdroższa walentynka, 

oszacowana na 250 tysięcy 

dolarów, została wysłana przez 

Arystotelesa Onasisa do Marii 

Callas - była wykonana z litego 

złota, wysadzana diamentami i 

szmaragdami.

We Francji zamiast walen-

tynek wysyła się kw
iaty z za-

proszeniem do teatru lub
 kina, 

a we Włoszech upowszechnił 

się zwyczaj kupowania odzieży  

w czerwonym kolorze, szcze-

gólnie czerwonej bielizny.

W Anglii w dniu 14 lutego dzia-

ła specjalna usługa pocztowa, któ-

ra nazywa się St. Valentine Day 

Greeting Telegram.

W Chinach - parom, 

które nie mają ślubu nie 

wolno wynajmować w ho-

telach wspólnych pokoi, w 

dniu św. Walentego odstą-

piono od tych przepisów.

W 1496 roku, sam pa-
pież Aleksander VI ogłosił 
świętego Walentego, oficjal-
nym patronem zakochanych 
par.

14 lutego świętuje aż 2/3 
Polaków. Stąd też  obserwuje się 
wzrost popularności nietypowych 
form uczczenia tego dnia. Mamy 
nadzieję, że niektóre z powyższych 
ciekawostek staną się inspiracją do 
dobrego pomysłu na oryginalną 
walentynkę.

W 1997 roku papież Jan 
Paweł II napisał krótki list do 
zgromadzonych w Terni na-
rzeczonych. Jego treść została 
wyryta na płycie wmurowanej 
w pobliżu grobu św. Walentego.

Ciekawym walentynko-

wym upominkiem było jabłko 

obtoczone w różowym lukrze i 

umieszczone w hebanowej szka-

tułce ozd
obionej perłami – król 

Henryk VIII ofiarow
ał je Annie 

Boleyn.

Z okazji Walentynek - dziś na całym świecie wysyłanych jest około mi-liarda kartek, w tym 85% wszystkich kartek z miło-snymi wyznaniami wysy-łają kobiety

W Japonii to panie obdarowują mężczyzn cze-
koladkami. Są dwa rodzaje czekoladek – pierw-
sze „giri-choko”, dawane przyjaciołom i znajomym  
i drugie – czekoladki „honmei-choko”, dawane tej 
jednej ukochanej osobie.

Biovital Zdrowie 
1000ml, suplement diety

Witaminy+żelazo+głóg

Produkt zawiera zestaw witamin  
z grupy B, witaminę C, witaminę E, 

żelazo oraz wyciąg z głogu.
Przeznaczony jest dla osób doro-

słych - przepracowanych,  
przemęczonych , chcących  
utrzymać dobrą  kondycję  

organizmu niezależnie od wieku.
Może być stosowany  

przez diabetyków.
Dystrybutor:  

Bayer Sp. z o.o., Warszawa.
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Na koniec wskazówki dla piszących li-
sty autorstwa Marii Szadkowskiej:

1. Pisząc list do ukochanej osoby użyj niebieskiego atramen-
tu, gdyż jest to kolor sprzyjający romantycznym wyznaniom. 
Nasze babcie wierzyły, że list napisany ołówkiem sprawi, że 
uczucia szybko wyblakną, rozmarzą się, a wraz z upływem cza-
su znikną. 

2. Swoje uczucia przelej na papier podczas pełni księżyca lub 
w okresie gdy zmierza on do pełni. I koniecznie pamiętaj, aby 
listu nikomu nie pokazywać, a wysyłając go nie upuścić. Upadek 
bowiem przynosi pecha, nieporozumienia i kłótnie z ukocha-
nym.

3. Co więcej także liczba znaczków i ozdób na kopercie ma 
ogromne znaczenie. Liczby 4, 7 i 13 przynoszą pecha w miłości i 
należy się ich wystrzegać.

Urointima FuragiActive
50mg x 30 tabletek

Skład: 1 tabletka zawiera 50 mg furaginy 
Działanie: hamowanie rozwoju bakterii wywołujących zakażenie dróg moczowych
Wskazania: zakażenie dróg moczowych
Podmiot odpowiedzialny: Ośrodek Informacji Naukowej OINPHARMA Sp. z o.o.

 W 1800 roku Amerykanka Esther Howland zapoczątkowała tradycję wysyłania gotowych kartek 
walentynkowych. Poniżej prezentujemy kilka:

Lacidofil
20 kapsułek

Skład: 1 kapsułka zawiera  2 x 109  CFU bakterii kwasu mlekowego.
Działanie: probiotyczne.

Wskazania: nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy,  
zapobieganie biegunce podróżnych, leczenie wspomagające po leczeniu antybiotykami.

Podmiot odpowiedzialny: LALLEMAND SAS.

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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Pierwsze trzy osoby, które  
zadzwonią do redakcji  
pod numer telefonu: 32/ 253-75-00 
lub wyślą prawidłowe  
rozwiązanie krzyżówki  
na adres mailowy: biuro@fuzio.pl  
otrzymają Nasz Kalendarz  
na 2015 rok!
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Smecta
3g x 10 saszetek

Skład: 1 saszetka zawiera 3g 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 i dorosłych i dzieci.

Podmiot odpowiedzialny: IPSEN Poland Sp. z o.o.

Essentiale Forte 
300mg x 50 kapsułek

Skład: 1 kapsułka zawiera Fosfolipidy z nasion 
sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo)choinę 

300mg

Działanie: regeneracja ubytków w komór-
kach wątroby powstałych wskutek procesów 

chorobowych, korzystne działają przeciwmiaż-
dżycowo.

Wskazania: zmniejszenie subiektywnych 
dolegliwości takich jak: brak apetytu, wrażenie 

ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane 
uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidło-

wej diety, działaniem substancji toksycznych 
lub w przebiegu zapalenia wątroby.

Podmiot odpowiedzialny:  
A.Natterman & Cie.
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Hasła do krzyżówki:
1. Obchodzi imieniny 1 stycznia
2. Jedna z pór roku panująca w strefie 

śródziemnomorskiej
3. Liść...inna nazwa wawrzyn, u nas 

stosowana jako przyprawa
4. Grecka bogini mądrości i wojny
5. Barwnik czerwonych ciałek krwi 
6. Odpowiedź na ding
7. Inaczej przyroda, matka...
8. Np. kinetyczna lub potencjalna
9. Wyrażanie na coś zgody
10. Złote w ogrodzie Hesperyd
11. Narząd gruczołowy położony  

w górnej części jamy brzusznej
12. Człowiek żyjący w odosobnieniu  

i oddający się modlitwie

Krzyżówka  na Nowy Rok
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Drodzy czytelnicy!

Zakończyliśmy konkurs „List do Świętego Mikołaja”.  
Każdy z nadesłanych do nas listów był wyjątkowy 
i niepowtarzalny, ale zwycięzca może być tylko jeden. 

Najpiękniejszy list nadesłał do nas Kubuś Kowal (7 lat)  
z Sosnowca - do niego wędruje nagroda główna!

Postanowiliśmy również szczególnie nagrodzić  
Nadię Kowal (lat 4) za przepiękny list.

Laureatom gratulujemy i zapraszamy  
do udziału w kolejnych konkursach! 



Wędrówki bliskie i dalekie
W tym numerze zapraszam Państwa do Mazowsza. To tereny centralnej Polski, a turystycznie  
najczęściej kojarzone z Warszawą. Jednak Mazowsze to piękna kraina. Dzisiaj przedstawimy  

tylko trzy ciekawe miejsca, ale już w następnym numerze ZDROWIE I OPIEKA poznamy kolejne. 

Grójec 
Zagłębie sadownicze
Ponoć prekursorką uprawy owoców na południowym Ma-
zowszu była królowa Bona. Władczyni miała widać nie 
tylko instynkt polityczny, ale również spryt wytrawnego 
ogrodnika. Równinne tereny z dobrymi glebami i stosun-
kowo łagodny klimat sprawiają, że w okolicach Grójca  
i Warki sady dają wyjątkowo duże plony. Od XIX w., kiedy 
to nowe formy transportu ułatwiły dostawy owoców do 
dużych miast, uprawa jabłek, ale też gruszek i śliwek przy-
brała skalę masową. Obecnie sady zajmują ok. 35 tys. ha. 
Najpiękniej prezentują się w maju, kiedy drzewa są obsy-
pane białym kwieciem.
W ostatni weekend maja w Grójcu obchodzone jest Świę-
to Kwitnących Jabłoni. Okazji do dobrej zabawy nigdy 
nie braknie, ale na jabłka trzeba czekać do jesieni. Dopiero 
wtedy wiotkie gałązki uginają się od ciężaru owoców. Duża 

część zbiorów wprost z drzewa trafia do chłodni i wędruje 
daleko poza granice Polski. Część już na miejscu przera-
biana jest na pyszne soki i dżemy. Przy głównych drogach  
w okolicach Grójca zawsze stoją stragany z owocami.
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Ołtarzew 
Łąki i książęce śmierci 

Zwykło się uważać, że ludzie wysoko postawieni i w dodat-
ku szlachetnie urodzeni rzadko giną na wojnach.Tymcza-
sem we wrześniu 1939 r. na przedpolach Warszawy żoł-
nierska śmierć dosięgła aż dwóch książąt: Polaka i Niemca.
13 września owego roku w rejonie Błonia i Ożarowa cięż-
kie walki z Niemcami o otwarcie drogi na Warszawę toczył 
2. Pułk Piechoty Legionów. W Ołtarzewie poległ wówczas 
oficer pułku por. rez.książę Artur Radziwiłł, kawaler or-
deru Virtuti Militari, trzykrotnie odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Był dowódcą kompanii strzelców. Wiosną 
1940 r. żona księcia, Krystyna z Broel-Platerów Arturowa 
Radziwiłłowa, przeniosła ciało męża do rodzinnego gro-
bowca w kościele pod Rytwianami, w okolicy Staszowa.  
W miejscu gdzie zginął, przy ul. Nizinnej, stoi dziś za płot-
kiem krzyż z pamiątkowym kamieniem. To wyjątkowa 
okolica, zachęcająca do spacerów i odpoczynku.

Warka
Piwowarzy i bohaterzy
Już od średniowiecza piwowarstwo było jednym z najpo-
pularniejszych i najwcześniej udokumentowanych zajęć 
miejscowej ludności Warki. W XV w. książę mazowiecki 
Bolesław nadał Warce przywilej wyłączności na dostawę 
piwa na książęcy dwór. Browar działa do dziś. Warka może 
pochwalić się nie tylko piwowarami, ale także bohatera-
mi. W XVIII w. w Warce i pobliskich Winiarach urodziło 
się dwóch wybitnych Polaków: Kazimierz Pułaski i Piotr 
Wysocki. Pułaski – bohater walk o niepodległość Polski i 
Stanów Zjednoczonych, wychował się we dworze w Wi-
niarach, gdzie obecnie mieści się muzeum nawane jego 
imieniem. Wysocki zaś był jednym z przywódców sprzy-

siężenia podchorążych, które doprowadziło do wybuchu 
powstania listopadowego w 1830 r.
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80-90% infekcji gardła wywołują wirusy, laktoferyna
wykazuje działanie przeciwwirusowe.1

Laktoferyna hamuje infekcję i nie dopuszcza do jej rozwoju.1  

W LARYNG UP  została zastosowana
Formuła NAP  z laktoferyną naśladującą
naturalnie występujące mechanizmy
obronne.

Pierwsza linia obrony gardła

LAR/2014-10/69
Materiał skierowany do farmaceutów.

1.  Molecules 2011. 16: 6992-7018;doi:10.3390/molecules16086992




