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Zadbaj, aby Twoje kości  
były jak najdłużej młode!

Calmagin
forte
DZIAŁANIE:  
•  wapń zawarty w składzie to podstawowy budulec 

układu kostnego, który podtrzymuje mięśnie, reguluje 
pracę układu nerwowego oraz krwionośnego. Wapń 
ponadto działa przeciwalergicznie, poprawia krzepli-
wość krwi.

•  magnez odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie 
mięśni, nerwów, serca oraz układu krążenia. Zapobiega 
stresowi, reguluje pracę hormonów, jest odpowiedzial-
ny za wygląd skóry. Chroni naczynia krwionośne, poza 
tym zwiększa wchłanianie wapnia z jelit.

•  witamina D poprawia wchłanianie wapnia i magne-
zu w organizmie, wpływa na kurczliwość mięśni oraz 
funkcjonowanie nerwów. Jest niezbędna do budowy 
zdrowego układu kostnego, jej niedobór prowadzi do 
krzywicy, próchnicy, osteoporozy.

•  witamina C wspomaga produkcję kolagenu, odpo-
wiada za prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwiono-
śnych, kości i zębów.

Podmiot  odpowiedzialny: Salus International sp. z o.o.

Calmagin Forte przeznaczony jest dla osób zgłaszających zwiększone zapotrzebowanie na wapń, magnez oraz witaminę D, 
zmagających się z osteoporozą oraz chorobami tkanki kostnej. Jest to znakomity produkt dla osób aktywnych. 
Szczególnie poleca się go dzieciom do 3 roku życia, młodzieży w okresie intensywnego wzrostu, kobietom w okresie meno-
pauzy, a także osobom starszym, w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania kości. O Calmagin Forte pytaj w aptece!
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Dystrybutor: Colgate-Palmolive, Świdnica

Drodzy Czytelnicy!
Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2017 Roku!

W tym numerze wiele o chorobach cywilizacyjnych. 
To nie tylko powszechnie występujące schorzenia. 
To także przyczyny ponad 80% wszystkich zgonów. 
Analizując je wybrać raptem kilka chorób, których 
roczne „ofiary” stanowią ponad połowę ogólnej licz-
by zgonów mieszkańców naszego kraju. Choroby 
XXI wieku są odpowiedzialne za większość kosztów 
społecznych, pogorszenie jakości życia oraz skróce-
nie jego długości. Dlatego chcemy Państwa zachęcić 
do profilaktyki.

Nie zabraknie cyklu „Śladami Polaków”, tym ra-
zem dotrzemy aż do Wenezueli. Zachęcamy do za-
poznania się z naszymi poradammi na ferię. 

Dodatkowo czytelnicy, którzy jako pierwsi za-
dzwonią do redakcji z rozwiązywaniem krzyżówki  
otrzymają unikatowy kalendarz na 2017 rok.  
Przyjemnej lektury!

Redakcja

4

7

10

12

18

22

29

34

17

20

27

32

38

SPIS TREŚCI
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Choroby, które zabijają ponad połowę Polaków

Choroby układu oddechowego

Zdrowie seniora – pamięć 

Zawał serca

Nietrzymanie moczu

Transplantologia

Śladami Polaków – WENEZUELA

Rehabilitacja z NFZ

Ferie czas zacząć

Wędrówki bliskie i dalekie

Alaska i Balto, historia psich zaprzęgów

Zimowa krzyżówka

Elmex Junior
pasta do zębów, 75ml

Elmex dla dzieci 1-6 lat 
pasta do zębów, 50 ml

Pasta do zębów dla dzieci 6-12 lat. 
Skutecznie chroni przed próchnicą.

Ochrona przed próchnicą zębów mlecznych. 

Elmex SENSITIVE 
z aminofluorkiem 
pasta do zębów, 75ml

Elmex SEVSITIVE 
WHITENING 
z aminofluorkiem 
pasta do zębów, 75ml

Pasta z aminofluorkiem przeciw próchnicy. Remineralizuje zęby i chroni przed próchnicą. 
Ochrona + wzmocnienie+ wybielanie.  Nie jest zalecana dla dzieci poniżej 7 roku życia.

Elmex 
pasta do zębów, 75ml
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Choroby cywilizacyjne to 
schorzenia związane z nega-
tywnymi skutkami życia w wa-
runkach wysoko rozwiniętej 
cywilizacji. Zaliczamy do nich: 
nadciśnienie tętnicze, choro-
bę niedokrwienną serca, udar 
mózgu, nowotwory, cukrzycę, 
osteoporozę, POChP (Prze-
wlekła Obturacyjna Choroba 
Płuc) oraz choroby alergiczne. 
Największym zagrożeniem dla 
naszego życia i zdrowia są cho-
roby układu krążenia. Stanowią 
one przyczynę śmierci co dru-
giej osoby w Polsce. Z powodu 
nowotworów złośliwych umiera 
około 24,5% pacjentów. Blisko  
2 miliony Polaków cierpi na cu-
krzycę, z czego połowa nie wie  
o chorobie i jej nie leczy. Na ast-

mę chorują około 2 miliony do-
rosłych i ponad milion dzieci.

Czynniki sprzyjające  
rozwojowi chorób  
cywilizacyjnych

Czynniki sprzyjające rozwo-
jowi chorób cywilizacyjnych są 
związane ze stylem życia, któ-
ry narzucają wysoko rozwinię-
te społeczeństwa. Są to przede 
wszystkim: siedzący tryb życia 
oraz nieprawidłowa dieta (obfi-
tująca w tłuszcze zwierzęce i cu-
kry proste), palenie papierosów, 
nadużywanie alkoholu, wysoki 
poziom stresu. Istotną rolę od-
grywa również niestosowanie się 
pacjentów do zasad profilaktyki: 
niewykonywanie badań, nieak-
ceptowanie konieczności elimi-

nacji czynników ryzyka, igno-
rowanie wczesnych objawów 
chorób. Polskie społeczeństwo 
jest w dużej mierze narażone 
na czynniki sprzyjające choro-
bom cywilizacyjnym. Świadczą 
o tym dane z wieloośrodkowego 
ogólnopolskiego badania stanu 
zdrowia ludności – WOBASZ, 
zrealizowanego w ramach pro-
gramu Ministerstwa Zdrowia, 
Polkard 2003-2005. Na ich pod-
stawie oszacowano, że 42% męż-
czyzn i 25% kobiet w Polsce pali 
papierosy; na nadwagę i otyłość 
(BMI /Body Mass Index/ >= 25) 
cierpi 61,6% panów i 50,3% pań 
w naszym kraju, a mała aktyw-
ność fizyczna charakteryzuje 
ponad 50% dorosłych Polaków.

Choroby układu krążenia 
W Polsce na choroby ukła-

du krążenia umiera prawie dwa 
razy więcej osób niż w pozo-
stałych krajach Unii Europej-
skiej. Co roku na zawał serca 
zapada ponad 100 tysięcy osób. 
Nadciśnienie tętnicze stało się 
najczęstszą chorobą dorosłej 
populacji – cierpi na nie 30% 
dorosłych Polaków. Najnowsze 
badania naukowe wskazują na-
tomiast, że ponad 50% zgonów 
z powodu chorób układu krąże-

Polska niechlubnie przoduje w statystykach śmiertelności w Europie. Coraz większa licz-
ba osób w naszym kraju cierpi na schorzenia układu krążenia, nowotwory, cukrzycę czy  
osteoporozę, należące do grupy tzw. chorób cywilizacyjnych.

Profilaktyka chorób 
cywilizacyjnych



nia można by uniknąć poprzez 
stosowanie działań profilaktycz-
nych obejmujących:
• Regularne pomiary ciśnienia 

krwi (co najmniej raz w roku, 
bez względu na wiek).

• Regularne badania stężenia 
cholesterolu we krwi (męż-
czyźni powyżej 35 roku życia, 
kobiety powyżej 45 roku ży-
cia).

• Stosowanie odpowiedniej die-
ty – przeciwdziałającej otyło-
ści.

• Zwiększenie aktywności fi-
zycznej – sport poprawia wy-
dajność organizmu.

• Zaprzestanie palenia papiero-
sów – palenie to jeden z głów-
nych czynników ryzyka chorób 
układu krążenia.

• Ograniczenie picia alkoholu 
oraz spożycia soli, prowadzące 
m.in. do podniesienia ciśnienia 
tętniczego krwi.

• Unikanie stresu – długotrwały 
stres osłabia układ odporno-
ściowy, przyspiesza rozwój cho-
roby niedokrwiennej serca.

Cukrzyca
Modelowym przykładem 

wpływu stylu życia na rozwój 
cukrzycy są Indianie Pima ży-
jący w Arizonie. Na początku 
ubiegłego stulecia Indianie Pima 
toczyli walkę o przetrwanie, ży-
jąc w prymitywnych warunkach 
oraz skromnie się odżywiając. Na 
początku XXI wieku zanotowano 
w tej populacji ok. 60% wzrost 
zachorowań na cukrzycę typu 2. 

związany z przyjęciem stylu ży-
cia rozwiniętej cywilizacji. Bada-
nia dowodzą, że zmieniając swój 
tryb życia, można zmniejszyć 
ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 
o ponad połowę. Co zatem nale-
ży zrobić, aby uniknąć tego scho-
rzenia?

Do podstawowych zasad 
należą:
• Profilaktyczne sprawdzanie 

stężenie cukru we krwi (każda 
osoba po 45 roku życia raz na 
trzy lata).

• Zapobieganie nadwadze i oty-
łości – najskuteczniejszy spo-
sób profilaktyki cukrzycy. Po-
zbywając się tylko 5% zbędnych 
kilogramów, można zmniejszyć 
ryzyko tej choroby o 80%, a na-
wet całkowicie je wyelimino-
wać.

• Ograniczenie się do jednej 
porcji mięsa raz na 2–3 dni 
i  mniejszenie spożycia tłusz-
czu do 42g dziennie.

• Zmiana diety na taką, w której 
połowę produktów zbożowych 
(chleb, makaron, ryż) stanowi-
łyby produkty pełnoziarniste 
– bogate w błonnik, który po-
maga utrzymać poziom cukru 
w ryzach.

• Ograniczenie spożycia słody-
czy i słodkich płynów.

• Zwiększenie aktywności fizycz-
nej, ponieważ wysiłek fizycz-
ny zapobiega magazynowaniu 
tkanki tłuszczowej oraz popra-
wia reakcję organizmu na in-
sulinę, dzięki temu obniżając 
stężenie cukru we krwi. 

Osteoporoza
Światowa Organizacja Zdro-

wia (WHO) zalicza osteoporozę 
do głównych chorób cywiliza-
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cyjnych. Wśród przyczyn zgo-
nów zajmuje ona trzecie miejsce 
- po chorobach układu krążenia 
i nowotworach. Częstość wystę-
powania osteoporozy wzrasta 
z wiekiem, szczególnie wśród 
kobiet. W związku z wydłuża-
niem się długości życia i wzro-
stem odsetka ludzi starych 
w populacji, problem osteopo-
rozy będzie ciągle narastał.

Z danych epidemiologicznych 
wynika, że w Polsce ponad 25% 
populacji po 50 roku życia za-
grożona jest złamaniami oste-
oporotycznymi. Obliczono, że 
na świecie liczba złamań tylko 
kości udowej, wynosząca obec-
nie 1,6 mln, w roku 2025 osiągnie 
wielkość prawie 4 mln, a w roku 
2050 ponad 6 mln. Aby skutecz-
nie przeciwdziałać wystąpieniu 
choroby należy stosować takie 
działania profilaktyczne jak:
• Regularne badania gęstości ko-

ści udowej lub kręgosłupa (ko-
biety powyżej 45 roku życia).

• Zrezygnowanie z palenia tyto-
niu oraz ograniczenie spożycia 
alkoholu i kawy.

• Aktywność fizyczna – wska-
zany jest aerobik, ale nie np. 

długodystansowe biegi, bo te 
sprzyjają osteoporozie.

• Dostarczenie organizmowi na-
leżytej ilości wapnia – dzien-
ne zapotrzebowanie na wapń  
w okresie klimakterium i u 
osób starszych wynosi około 
1500 mg.

POChP
POChP to choroba płuc, któ-

ra niesie ze sobą ryzyko śmierci. 
W Polsce jest około 2 milionów 
chorych na POChP, z czego je-
dynie od 200 do 300 tysięcy ma 
chorobę rozpoznaną. Ponad pół-
tora miliona ludzi ze względu na 
początkowe stadium, nie zgłasza 
się do lekarza i nie wie lub igno-
ruje fakt, że jest chora. Na całym 
świecie na POChP i jej powi-
kłania umiera rocznie prawie 
3 miliony chorych, a w Polsce 
15 tysięcy. Chorobą są zagrożeni 
głównie palacze, osoby narażone 
na bierne palenie oraz pracujące 
w dużym zadymieniu lub zapyle-
niu. Najważniejszym działaniem 
profilaktycznym w obszarze PO-
ChP jest zaprzestanie palenia. 
Rekomendowane jest również 
poddawanie się badaniu spiro-
metrycznemu osób z grup ryzy-

ka w celu wczesnego wykrycia 
choroby.

Choroby nowotworowe
Wiele z postaci nowotworów 

jest możliwych do zdiagnozowa-
nia w bardzo wczesnym stadium 
nawet wtedy, kiedy nie mamy 
jeszcze do czynienia z choro-
bą nowotworową, a jedynie ze 
zmianami przedrakowymi. Pa-
cjenci powinni utrzymać stan 
tzw. podwyższonej czujności 
onkologicznej. Aby uchronić się 
przed zachorowaniem na choro-
bę nowotworową regularnie po-
winniśmy poddawać się również 
następującym badaniom:

• Badanie palpacyjne prostaty 
(mężczyźni po 50 roku życia 
lub po 40, gdy rak prostaty wy-
stępował w rodzinie).

• Cytologia (wszystkie kobiety w 
ciągu 3 lat od rozpoczęcia życia 
płciowego, lecz nie później niż 
po 21 roku życia).

• Mammografia (kobiety po 50 
roku życia).

• Badanie obecności krwi w kale 
(po 45 roku życia).

oprac. 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.

FORTIS PHARMACETICALS Sp. z o.o.

Cerutin 
125 tabletek Apselan 

10 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100mg witami-
ny C oraz 25 mg rutozydu.
Działanie: zmniejszanie przepuszczalności i wzmac-
nianie ścian naczyń krwionośnych.
Wskazania: stany niedoboru witaminy C i rutyny, 
wspomaganie odporności organizmu, uszczelnianie 
naczyń włosowatych, zapobieganie przeziębieniom  
i łagodzenie objawów grypy.

Skład: 1 tabletka zawiera 60 mg pseudoefedryny.
Działanie: zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej.
Wskazania: objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok 
przynosowych w przebiegu przeziębienia, grypy, alergii, o dorosłych  
i dzieci od 12 roku życia.

Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.

Aescin 

30 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 20mg alfa-escyny.
Działanie: szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szcze-
gólnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Ponadto, uszczelniając 
śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żylno-limfatyczne, 
w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, 
także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn 
dolnych.
Wskazania: leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków kończyn 
dolnych, żylaków odbytu, zapaleniu żył kończyn dolnych oraz w profilaktyce 
i leczeniu krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
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Średnia długość życia męż-
czyzn w naszym kraju to 71 lat, 
a kobiet – 79,7. Co ciekawe, sta-
tystyczny Polak nadal żyje kró-
cej niż statystyczny mieszkaniec 
Unii Europejskiej. W przypadku 
mężczyzn jest to 4,5 roku mniej, 
a kobiet – dwa lata. Długość 
trwania życia w Polsce kształtu-
je się obecnie na poziomie, który 
kraje Unii Europejskiej osiągnęły 
już 20 lat temu, a szacuje się, że 
tyle samo – bo kolejne 20 lat – zaj-
mie obniżenie współczynników 
umieralności w naszym kraju do 
średniej obserwowanej obecnie 
w krajach UE.

Jakie są najczęstsze przyczyny 
zgonów? 

W czołówce oprócz najgroź-
niejszych chorób znajdują się 
wypadki komunikacyjne oraz 

samobójstwa. Co może zaskaki-
wać, co roku odbiera sobie życie 
prawie tyle samo osób, ile ginie 
w wypadkach. W poniższym ze-
stawieniu uwzględniliśmy jedynie 
przypadki śmiertelne będące na-
stępstwem sklasyfikowanych jed-
nostek chorobowych, ale gdyby 
wziąć pod uwagę także wypadki 

komunikacyjne i samobójstwa, 
to lokowałyby się one odpowied-
nio na 7. i 8. miejscu czarnej listy.  
W wypadkach ginie bowiem co 
roku 7,2 tys. osób, a życie odbiera 
sobie 6,8 tys. To jednak wciąż sto-
sunkowo niewiele w porównaniu 
ze zbierającymi największe żniwo 
schorzeniami. 

Choroby, które zabijają  
ponad połowę Polaków

Co roku umiera około 370 tys. Polaków. Prezentujemy zestawienie chorób,  
które są najczęściej wpisywane do kart zgonu. Na pięć osób, które czytają te-
raz ten tekst, trzy umrą na jedną z nich. Sam tylko lider tego ponurego rankingu  
zabije co czwartego Polaka.

Dystrybutor: VIRDE Polska Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny: ANGELINII

Tantum Verde
20 pastylek, smaki: miętowy, miodowo-poma-
rańczowy, cytrynowy

Tantum Verde 
aerozol  
30ml, do stosowania  
w jamie ustnej  
i gardle

Skład: 1 pastylka zawiera 3mg benzydaminy.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, miejscowo znieczulające, 
odkażające.
Wskazania: leczenie dolegliwości objawów związanych ze stanami 
zapalnymi gardła (ból, zaczerwienienie, obrzęk).

Skład: 100 ml zawiera  
0,15 g benzydaminy (1,5 
mg/ml).
Działanie: przeciwbólowe, 
przeciwzapalne, miejscowo 
znieczulające, odkażające.
Wskazania: miejscowe 
leczenie dolegliwości zwią-
zanych ze stanami zapal-
nymi gardła i jamy ustnej,  
w zakażeniach bakteryjnych 
i wirusowych, po zabiegach 
operacyjnych w laryngologii 
i stomatologii, po intubacji.

Rennie Antacidum
24 tabletki do ssania, smak miętowy
Skład: 1 tabletka zawiera 680 mg węglanu wapnia oraz 80 mg węglanu ma-
gnezu.
Działanie: zobojętnianie nadmiaru kwasu solnego w żołądku.
Wskazania: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub 
ciężkości w żołądku, odbijanie.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.
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Warto zwrócić uwagę, że  
10 chorób, które znalazły się 
w tym zestawieniu, odpowiada 
w sumie za prawie 220 tys. przy-
padków śmiertelnych rocznie, 
czyli za niemal 60 proc. wszyst-
kich zgonów w Polsce. Natomiast 
choroba, która wiedzie prym, 
powoduje prawie trzy razy tyle 
zgonów, co drugie schorzenie na 
czarnej liście.

Miejsce 10. Rak piersi – ok. 
5,3 tys. zgonów rocznie

5 tysięcy? Niby niewiele, biorąc 
pod uwagę, że lider rankingu zabi-
ja co roku 90 tys. osób. Tyle tylko, 
że to „niewiele” oznacza, że mniej 
więcej co półtorej godziny ktoś 
w Polsce umiera na raka piersi. To 
zdecydowanie największy zabójca 
kobiet w wieku średnim, powodu-
jący utratę największej liczby po-
tencjalnych lat życia. Mimo że naj-
skuteczniejszym sposobem walki 
z rakiem piersi, pozwalającym na 
nawet 30% redukcję umieralności, 
są szeroko zakrojone mammogra-
ficzne badania przesiewowe, to 
jednak w Polsce na badania mam-
mograficzne zgłasza się nadal tylko 
nieco powyżej 30%. Jak zapobiec 

rozwojowi raka piersi? 

Miejsce 9. Rak żołądka – ok. 
5,5 tys. zgonów rocznie

Polska należy do krajów o jed-
nej z najwyższych zapadalności na 
raka żołądka. Szczęśliwie badania 
epidemiologiczne pokazują stały 
spadek umieralności z powodu 
tego nowotworu w Polsce. Od 
1999 roku zmniejszyła się ona o 
niemal 20%.

Miejsce 8. Nadciśnienie tętni-
cze – ok. 5,9 tys. zgonów rocznie

Nadciśnienie tętnicze to zde-
cydowanie jedna z najczęstszych 
chorób cywilizacyjnych, która 
dotyka ponad jedną trzecią doro-
słych Polaków. Biorąc pod uwagę 
dane pokazujące, że prawidłową 
kontrolę ciśnienia tętniczego w 
Polsce udaje osiągnąć się zaled-
wie u maksymalnie 15% osób le-
czonych z tego powodu, wysoka 
pozycja tej choroby w zestawieniu 
nie powinna nikogo dziwić.

Miejsce 7. Cukrzyca – ok. 
6,6 tys. zgonów rocznie

Kolejna z chorób cywilizacyj-
nych – szacuje się, że w Polsce 
cierpi na nią ponad 2 miliony lu-

dzi, a nawet dwa razy więcej osób 
jest nią zagrożonych. Zatrważa-
jący jest fakt, że nawet 40% osób 
nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
choruje. Rozpoznanie stawiane 
jest w momencie poważnego za-
awansowania choroby, kiedy aż 
w 1 przypadków obecne są już 
powikłania. Stąd wysokie miejsce 
cukrzycy w niniejszym rankin-
gu. Jak żyć zdrowo w harmonii ze 
sobą i otoczeniem?  Dowiesz się z 
serwisu zdrowie.onet.pl

Miejsce 6. Zapalenie płuc – 
ok. 8,6 tys. zgonów rocznie

Częstość występowania zapa-
lenie płuc (pozaszpitalnego) w 
populacji ogólnej wynosi 5-12 
przypadków na 1000 osób, z cze-
go nawet 60% wymaga leczenia 
w warunkach szpitalnych. Mimo 
szerokiej dostępności antybioty-
koterapii zapalenie płuc stanowi 
nadal poważny problem u cho-
rych w wieku podeszłym, wyka-
zujących szczególną podatność 
na choroby dolnego odcinka dróg 
oddechowych, u których współ-
istnieją inne choroby przewlekłe 
utrudniające leczenie zapalenia 
płuc (choroby serca, płuc, nerek). 

DOPPELHERZ VITAL TONIK
750ml
ZASTOSOWANIE: 
Stosowany w celu zwiększenia 
sił witalnych organizmu. Ekstrak-
ty roślinne, żelazo i witaminy 
usprawniają pracę układu krąże-
nia, serca i układu nerwowego 
zmniejszają skutki stresu i uzu-
pełniają braki witamin. Dla osób 
z nadwagą, palących papierosy, 
żyjących w długotrwałym stresie,  
o podwyższonym poziomie cho-

lesterolu, i niskiej aktywności 
fizycznej. 
DZIAŁANIE: 
Dzienna porcja preparatu od-
powiada prozdrowotnej dawce 
bioflawonoidów zawartej w 2 
kieliszkach czerwonego wina, bez 
zawartości alkoholu.
Podmiot odpowiedzialny:   
Queisser Pharma GmbH

DOPPELHERZ  ENERGOVITAL TONIK K 
1000 ml

ZASTOSOWANIE: 
lek wspomagający czynność serca 
i układu krążenia, w szczególności 
w stanach napięcia nerwowego-
Zawiera – jako substancje czyn-
ne – wyciągi płynne: z owoców 
głogu, liści melisy, liści rozmarynu 
i korzenia kozłka lekarskiego 

(potocznie: waleriany). Wyciąg z 
głogu zwiększa wydolność serca. 
Wyciąg z rozmarynu wykazuje 
działanie przeciwmiażdżycowe. 
Wyciągi z waleriany i melisy dzia-
łają uspokajająco i tonizująco na 
serce i układ nerwowy.

Espumisan 
100 kapsułek

Flavamed syrop 
100 ml

Skład: 1 kapsułka zawiera 40 mg symetykonu.
Działanie: zmniejszanie napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu 
zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego.
Wskazania: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo jelitowych zwią-
zanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmo-
wym, w przygotowaniu pacjentów do gastroskopii, badań radiologicz-
nych lub USG jamy brzusznej.

Skład: 5 ml syropu zawiera 15 mg 
ambroxolu.
Działanie: upłynnienie i zmniej-
szenie lepkości śluzu w drogach 
oddechowych.
Wskazania: leczenie mokrego 
kaszlu związanego z chorobami płuc 
i oskrzeli.

Podmiot odpowiedzialny: Berlin-Chemie AG

UWAGA: Tradycyjny pro-
dukt leczniczy roślinny z 
określonymi wskazania-
mi wynikającymi wy-
łącznie z długotrwałego 
stosowania. Zawiera 
17% alkoholu.

Podmiot  
odpowiedzialny: 
Queisser  
Pharma GmbH
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Oddzielny temat stanowią zapale-
nia płuc wywołane mikroorgani-
zmami wewnątrzszpitalnymi wy-
kazującymi często dużą oporność 
na stosowane antybiotyki.

Miejsce 5. Rak jelita grubego 
– ok. 9,8 tys. zgonów rocznie

To drugi najczęstszy nowo-
twór złośliwy w Polsce, a czę-
stość zachorowań na tę chorobę 
wykazuje tendencję zwyżkową. 
Niestety w naszym kraju jest on 
wciąż wykrywany w momencie, 
gdy choroba jest już bardzo za-
awansowana. To sprawia, że pod 
względem efektywności leczenia 
tego nowotworu znajdujemy się 
na szarym końcu statystyk euro-
pejskich.

Miejsce 4. Rak płuca – ok. 21 
tys. zgonów rocznie

To najbardziej zagrażający 
życiu Polaków nowotwór, a Pol-
ska na tle krajów europejskich 
należy do czołówki pod wzglę-
dem liczby zachorowań. Czę-
stość jego występowania rośnie 
i choć umieralność mężczyzn 
z powodu tego nowotworu wy-
kazuje trend malejący, to jednak 
niepokojąco szybko wzrasta-
ją współczynniki umieralności 
wśród kobiet. Biorąc po uwagę 
fakt, że główną przyczyną po-
wstania nowotworu jest naraże-

nie na dym tytoniowy, tak wy-
sokie miejsce tego schorzenia  
w klasyfikacji łatwo wytłuma-
czyć tym, że w Polsce pali obec-
nie około 30% populacji, czyli 
niemal 9 milionów osób.

Istnieją badania pokazujące, 
że proces powstawiania blasz-
ki miażdżycowej w naczyniach 
krwionośnych rozpoczyna się 
już na etapie życia płodowego. 
Wiadomo, że postępujące z wie-
kiem schorzenie, napędzane do-
datkowo przez wysoki poziom 
cholesterolu, palenie papierosów, 
nadciśnienie i cukrzycę powo-
duje uszkodzenie naczyń krwio-
nośnych prowadzące do niepra-
widłowego zaopatrzenia w krew 
życiowo ważnych narządów i or-
ganów.

Miejsce 2. Udar mózgu - ok. 
35 tys. zgonów rocznie

Co roku w Polsce odnotowu-
je się ponad 70 000 przypadków 
udaru mózgu, a wysoka śmier-
telność wewnątrzszpitalna oraz 
wysokie współczynniki umie-
ralności wskazują na to, że na tle 
krajów europejskich wciąż nie-
dostatecznie dobrze radzimy so-
bie z jego leczeniem. Co grosza, 
nawet 70% osób, które przeżyją 
udar mózgu w Polsce, pozostaje 
niepełnosprawnych, a w efekcie 

stanowi on główną przyczynę 
niepełnosprawności osób w wie-
ku średnim.

Miejsce 1. Choroba nie-
dokrwienna serca – ok. 90 tys. 
zgonów rocznie

To zdecydowanie pierwszy 
zabójca powodujący porówny-
walną liczbę zgonów, co wszyst-
kie nowotwory złośliwe razem 
wzięte. Choroba niedokrwienna 
serca spowodowana miażdżycą 
naczyń wieńcowych oraz jej po-
wikłania w postaci zawału serca 
oraz niewydolności serca jeszcze 
długo nie ustąpią w tym rankin-
gu miejsca innym schorzeniom. 
I choć umieralność w Polsce 
z powodu chorób układu krąże-
nia jest nawet o 70% wyższa niż 
w krajach Unii Europejskiej, to 
pocieszający jest fakt, że dzięki 
postępowi medycyny w leczeniu 
zawału serca oraz wprowadzeniu 
w Polsce systemu zapewniające-
go tego rodzaju chorym szybki 
dostęp do leczenia, umieralność 
z powodu zawału serca ulega 
stopniowemu zmniejszeniu.

Redakcja
opracowano na podstawie  
danych Instytutu Zdrowia  

Publicznego za rok 2014
. 

Dystrybutor: SEW MED

Maść Niedźwiedzia  
100ml, NATURALNA SIŁA I GRZANIE

Maść została wyprodukowana z naturalnych składników oraz ekstraktów ziołowych, zapewnia natu-
ralne działanie oraz intensywne grzanie, pozostawiając przyjemne uczucie ulgi, odprężenia i relaksu.

Maść Niedźwiedzia
100ml, SILNE  GRZANIE

Producent: NUTROPHARMA Sp. z o.o.

Omega Forte
60 kapsułek 

suplement diety

Omega Cardio  
+ czosnek
60 kapsułek,  
suplement diety

Wysokie 65% stężenie kwasów Omega-3.
Głównym składnikiem preparatu jest olej pozyskiwany z ryb 
mórz zimnych żyjących na dużych głębokościach. Zawiera cenne 
dla organizmu człowieka kwasy omega-3(EPA i DHA). Są one 
ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a zwłasz-
cza serca i całego układu krążenia.

Kwasy Omega-3, bezzapachowy czosnek, ekstrakt z wino-
gron.
Składniki  preparatu  to kwasy omega-3, które zachowują 
serce w dobrym stanie, czosnek, wpływający  na utrzymanie 
prawidłowego poziomu cholesterolu i triglecyrydów oraz 
resweratrol, pozytywnie oddziaływujący na stan naczyń. 
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W celu skutecznego zapobie-
gania wystąpienia chorób ukła-
du oddechowego trzeba dbać  
o dobry stan zdrowia całego 
naszego organizmu. Bardzo 
ważne jest więc odpowiednie 
odżywianie się i dobra kondy-
cja fizyczna. Systematyczna ak-
tywność zwiększa wydajność  
i pojemność płuc. Higieniczny 
tryb życia, ruch, umiarkowany 
wysiłek fizyczny będący ćwi-
czeniem dla wszystkich mięśni 
oddechowych, częsty kontakt  
z przyrodą, w rejonach oddalo-
nych od dużych miast, polecany 
jest wszystkim, którzy chcą dbać 
o swój układ oddechowy.

W profilaktyce chorób od-
dechowych największe znacze-
nie ma unikanie palenia tyto-

niu (również biernego palenia). 
Powinniśmy unikać kontaktu  
z substancjami szkodliwymi, do 
których należą m.in. dym pa-
pierosowy, pyły i silnie zanie-
czyszczone powietrze. Palenie 
tytoniu jest czynnikiem ryzyka 
większości chorób układu od-
dechowego. Alergicy natomiast 
powinni wiedzieć, co ich uczula, 
aby unikać kontaktu z alergena-
mi – najczęściej są to pyłki kwia-
tów, kurz, sierść zwierzęca i inne. 
Należy być ostrożnym przy kon-
takcie z osobami chorymi, po-
nieważ zdecydowana większość 
chorób związanych z układem 
oddechowym jest zaraźliwa i 
bardzo łatwo przenosi się drogą 
kropelkową. Podczas okresów 
zwiększonej zachorowalności 

ważne jest, aby ubierać się cie-
pło i nie przeziębić organizmu.  
W ramach profilaktyki można 
wtedy też zażywać zwiększone 
dawki witamin. Ważne jest też 
zachowanie higieny jamy ustnej, 
aby zapobiec zakażeniom bak-
teryjnym. Płukanie gardła wodą 
z solą i picie miodu z cytryną 
łagodzą objawy poszczególnych 
chorób.

Niektóre z poważnych chorób 
może wykryć tylko specjalistycz-
ne badanie lekarskie, więc warto 
systematycznie chodzić do leka-
rza i się badać. Gruźlicę można 
wykryć zanim jeszcze wystąpią 
jakiekolwiek objawy – za pomocą 
prześwietlenia rentgenowskiego 
płuc. Nie można lekceważyć ja-
kiejkolwiek dolegliwości, ponie-
waż nawet zwykła grypa jest w 
stanie wywołać komplikacje, jeśli 
nie zostanie wyleczona do końca. 
Skutkiem może być groźne zapa-
lenie oskrzeli albo płuc.

Osoby znajdujących się  
w grupie wysokiego ryzyka do 
badań profilaktycznych mogą 
zaliczyć badania spirometryczne. 
Badanie to zidentyfikuje popu-
lację chorych, jak również może 
być pomocne w wykryciu wcze-
snej fazy choroby, ocenia także 
stopień czynności i upośledzenia 
płuc i odwracalność tych zmian. 

Choroby układu  
oddechowego

Choroby układu oddechowego są bardzo częste w dzisiejszych czasach.  
Wyróżniamy choroby ostre oraz przewlekłe tego układu, na które wpływa wiele 
czynników np. rozwój motoryzacji, czynne lub bierne palenie tytoniu oraz wzrost 
zanieczyszczenia powietrza. Zakres chorób układu oddechowego mogą stano-
wić choroby: infekcyjne, nowotworowe, genetyczne oraz zawodowe.
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Typowymi zabiegami z za-
kresu profilaktyki są szczepienia 
ochronne, które przyczyniają 
się do wykształcenia długotrwa-
łej, czynnej odporności przeciw 
wielu chorobom. Szczepienia 
ochronne wywołują odporność 
czynną (w płynach i tkankach 
ustroju powstają pod wpływem 
ich działania immunoglobuli-
ny) trwającą od kilku miesięcy 
do kilku lat. Dzieli się je na pod-
stawowe i powtórne. Podstawo-
we wykonuje się w pierwszym 
roku życia dziecka. Należą do 
nich szczepienia przeciw gruźli-
cy oraz błonicy, krztuścowi (ko-
kluszowi) i tężcowi, chorobie 
Heinego i Medina, odrze oraz  
w pewnych szczególnych wypad-
kach przeciw wirusowemu zapa-
leniu wątroby typu B. Szczepienia 
powtórne odbywają się w następ-
nych latach do 18 roku życia. Sto-
suje się też szczepienia przeciw 
nagminnemu zapaleniu przy-
usznic (świnki) i przeciw wście-
kliźnie. Stosowanie zasad higieny 
układu oddechowego nie jest za-
tem takie trudne i możemy bez 
problemu stosować je na co dzień.  
Czy chcemy być zdrowi, czy też 
nie zależy wyłącznie od nas sa-
mych. Możemy przeciwdziałać 
zagrożeniom środowiska i powie-
trza lub przynajmniej zmniejszać 
ich skutki.

Rada Polityki Senioralnej przy 
Ministerstwie Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej informu-
je, że w Unii Europejskiej w 86% 
przypadków powodem przed-
wczesnego zgonu są choroby 
cywilizacyjne, wśród których 
szczególną role odgrywają prze-
wlekłe choroby układu oddecho-
wego. Przykładem tu jest prze-
wlekła obturacyjna choroba płuc  
(POChP), która w wielu krajach 
jest już nawet trzecią przyczyną 

zgonów, po chorobach układu 
krążenia i nowotworach.

Głównym zabójcą wśród cho-
rób nowotworowych zarówno 
wśród mężczyzn, jak i kobiet jest 
rak płuca. Różnego typu prze-
wlekłe choroby układu oddecho-
wego, występują zarówno u osób 
starszych, po 65. roku życia, jak  
również u dzieci i ludzi młodych. 
Np. na alergię górnych dróg od-
dechowych cierpi co czwarty Po-
lak.

- Schorzenia te grożą poważny-
mi powikłaniami. Astma 2,5-krot-
nie podnosi ryzyko zawału serca i 
aż o 12 razy zwiększa zagrożenie 
przewlekłą obturacyjną chorobą 
płuc. W efekcie osoby, które już w 
dzieciństwie chorowały na choro-
by układu oddechowego, bardziej 
narażone są na przedwczesny zgon 
– powiedział prof. Samoliński, 
przewodniczący Rady Polityki 
Senioralnej przy Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki.

Eksperci ds. zdrowia z Uczelni 
Łazarskiego w Warszawie uważa-
ją, że przewlekłe choroby układu 
oddechowego generują najwięk-
sze koszty społeczne, ponieważ 
cierpiący na nie chorzy częściej 
przebywają na zwolnieniach le-
karskich oraz rentach. Stąd też w 
zmaganiach z POChP i rakiem 
płuc, najgroźniejszymi choroba-

mi układu oddechowego, decy-
dujące znacznie ma profilaktyka i 
wczesne ich wykrycie. Specjaliści 
w tej dziedzinie uważają, że raka 
płuca można skutecznie leczyć je-
dynie w początkowym etapie roz-
woju. POChP jednak nie można 
wyleczyć, ale wczesne wykrycie 
choroby umożliwia przekształcić 
się tej chorobie w ciężką postać, 
wymagającą kosztownego lecze-
nia i częstej hospitalizacji .

Obecnie nie ma poważniej-
szych kłopotów z dostępnością 
do leczenia większości tych scho-
rzeń układu oddechowego. Do-
stępne są wszystkie najważniejsze 
leki stosowane w leczeniu astmy, 
znacznie poprawiła się także do-
stępność do farmakoterapii PO-
ChP, a w przypadku raka płuc 
terapia jest na średnim poziomie 
europejskim. Wśrod wyjątków 
jest samoistne włóknienie płuc  
– ta choroba może być leczone 
tylko dwoma nowymi lekami, 
które w Polsce nie są refundowa-
ne.

Ciągle jednak największym 
kłopotem jest późna diagnosty-
ka tych schorzeń, w znacznym 
stopniu związana z długim ocze-
kiwaniem na wizytę u specjalisty, 
głównie pulmonologa i alergo-
loga. 

oprac. M. Grzeczynska



12 ZDROWIE
I OPIEKASTYCZEŃ – LUTY 2017

ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Organizm człowieka, który 
przez wiele lat życia działał na 
wysokich obrotach po pewnym 
czasie zaczyna spowalniać. Dużo 
czynności, które w przeszłości 
wykonywaliśmy szybko zaczynają 
zajmować coraz więcej czasu. Nie-
stety starzenie się jest naturalnym 
procesem i dotyczy całego organi-
zmu człowieka. W przypadku gdy 
zaczynamy coraz gorzej widzieć 
możemy szybko temu przeciw-
działać i kupić okulary, gdy go-
rzej słyszymy możemy zaopatrzyć 
się w aparat słuchowy. Natomiast 
kiedy  zauważymy, że coraz gorzej 
zapamiętujemy nowe informacje, 
mamy problemy z koncentracją a 
funkcja poznawcza spada to głów-
nie dzięki ćwiczeniom pamięci 
możemy przeciwdziałać tym pro-
cesom, stosując kilka prostych za-
sad. Specjaliści przekonują że wy-
starczy  jedno ćwiczenie dziennie, 
by dłużej cieszyć się dobrą pamię-
cią i intelektem. Najważniejsza jest 

konsekwencja w działaniu. Nawet 
po miesiącu systematycznego tre-
ningu mózgu można zauważyć 
pierwsze rezultaty ćwiczeń. Brak 
jakichkolwiek ćwiczeń umysłu 
może za to powodować  coraz to 
większe problemy z zapamiętywa-
niem, a w poważnych przypadkach 
prowadzić lub przyspieszyć poja-
wienie się demencji starczej albo 
Alzheimera. 

Gimnastyka umysłu
Pamięć z wiekiem słabnie – to 

fakt, szczególnie pamięć krótko-
trwała, odpowiedzialna za uczenie 
się i zapamiętywanie nowych rze-
czy. Często osoby starsze znakomi-
cie pamiętają zdarzenia z młodości, 
ale zapominają gdzie położyły swo-
je klucze, czy okulary. Na szczęście 
seniorzy którzy zastanawiają się jak 
poprawić pamięć, mogą wykorzy-
stać kilka prostych trików uspraw-
niających pracę mózgu. Ćwiczenia 
nie są trudne, a przynoszą napraw-

dę dobre rezultaty w przypadku  
codziennie podejmowanego wysił-
ku intelektualnego.

 Trening  pamięci powinien 
opierać się na regularności i róż-
norodności.  Każdy senior może 
dopasować trening do swoich po-
trzeb i zainteresowań. Najlepsze 
jest wszechstronne aktywizowanie 
umysłu. Może to być np. przeczy-
tanie książki, nauczenie się słów 
piosenek ulubionego wokalisty, 
zapamiętanie wiersza czy nauka 
obsługi komputera. Warto również 
nauczyć się opowiadania bajek, 
które później można wykorzystać 
w trakcie opieki nad wnukami. 
Kolejnym ćwiczeniem może być 
przeczytanie fragmentu tekstu, li-
czącego około dwudziestu wyra-
zów. Następnie trzeba go zakryć i 
spróbować powtórzyć jak najwię-
cej zapamiętanych słów. Począt-
kowo zadanie może wydawać się 
trudne, ale już po niedługim czasie 
przyniesie efekty. Warto również 

ZDROWIE SENIORA
Pamięć seniora – co robić by  
zachować pełną sprawność umysłu?

Livex 4 TE 
60 kapsułek, suplement diety
lecytyna sojowa + wyciąg z ziela karczocha  
+ ekstrakt z ostropestu plamistego  
+ wyciąg z ostryżu długiego 
Zachowanie zdrowej wątroby, wspomaganie prawidłowe-
go procesu trawienia, utrzymanie prawidłowego metabo-
lizmu energetycznego.
Producent: GENEXO Sp. z o.o.

Importer: Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.

Termometr 
elektroniczny  

domowe  
laboratorium

Urządzenie zapewnia  
precyzyjny i szybki  

pomiar temperatury  
ciała w zakresie 

od 32 ºC do 42,9 ºC. 

Termometr 
klasyczny

domowe laboratorium

Bezrtęciowy termometr,  
bezpieczny dla zdrowia  

i środowiska,  
z gwarantowaną  

dokładnością pomiaru.  
Etui z efektem lupy  

ułatwia odczyt  
temperatury.

Sylimarol 70 mg
30 tabletek

Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg wyciągu suchego z łuski 
ostropestu plamistego.
Jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stoso-
wania wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksycz-
no-metabolicznych uszkodzeniach wątroby, w niestrawności, 
po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów, po przebyciu ostrych  
i przewlekłych chorób wątroby.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie 
„Herbapol” Poznań
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ćwiczyć zapamiętywanie podczas 
codziennych czynności - wycho-
dząc na zakupy, warto sumować 
to, co do wkładamy do koszyka i 
sprawdzić czy suma zgadza się przy 
kasie a zamiast pisać  listę zaku-
pów na  kartce, można spróbować 
ją zapamiętać. Wyzwaniem będzie 
nauka języka obcego, co może na 
początku wydawać się trudne, ale 
przyniesie pozytywne skutki dla 
stanu pamięci. Wysiłek umysłowy 
to również haftowanie, rysowa-
nie, rozwiązywanie krzyżówek czy 
sudoku. To jedne z ulubionych za-
jęć wielu osób, które teraz mając 
więcej czasu rozwijają swoje hob-
by  a dodatkowo poprawiają swoją 
pamięć dzięki czemu powodują 
zwiększenie aktywności mózgu i 
opóźniają proces starzenia się.

Podczas spotkań ze znajomymi 
również można poprawić pamięć. 
Są  różnego rodzaju gry i zabawy, 
które sprawią wiele przyjemności 
jak również przynoszą pozytyw-
ne efekty. Przykładem może gra 
w skojarzenia, w której każdy po 
kolei wypowiada pierwszy wyraz 
jaki został skojarzony z wyrazem 
powiedzianym przez poprzednią 
osobę. Kolejna propozycja to gra w 
zapamiętywanie słów, gdzie każdy 
powtarza słowa powiedziane wcze-
śniej dodając kolejne. Następnie 
gra którą jest zapamiętywanie ukła-
danki przedmiotów. Jedna osoba 
zapamiętuje jakiś układ, zamyka 
oczy, a następnie reszta zmienia 
kolejność. Wtedy należy odgadnąć, 
które przedmioty zostały zamienio-
ne. To doskonała technika ćwicząca 
selektywność uwagi. Innymi przy-
kładami mogą być zabawy takie jak 
rozpoznawanie różnic na dwóch 
bardzo podobnych obrazkach itp. 
W sklepach dostępna jest duża ilość 
gier planszowych poprawiających 
pamięć i spostrzegawczość.

Takie gry i ćwiczenia poprawia-

ją pracę komórek nerwowych po-
przez stymulację obszarów odpo-
wiedzialnych za konkretne funkcje 
mózgu. Działanie ćwiczeń opiera 
się o zasadę neuroplastyczności, 
czyli możliwości tworzenia się no-
wych połączeń pomiędzy komór-
kami nerwowymi. Aby dochodziło 
do tworzenia się nowych połączeń 
synaptycznych, mózg musi być sys-
tematycznie pobudzany do nauki. 
W przeciwnym razie może docho-
dzić do stopniowego obumierania 
nieaktywnych neuronów.

Warto również zwrócić uwagę, 
że z trenowaniem umysłu jest jak  
z trenowaniem sportu. Wymaga on 
wysiłku, czasu i systematyczności. 
Jednorazowe zrywy niewiele po-
mogą. Nie chodzi jednak o uczęsz-
czanie codziennie na wszystkie do-

stępne zajęcia dla seniorów bo tak 
samo jak w trakcie ćwiczeń fizycz-
nych można doprowadzić do prze-
ciążania mięśni, to podczas uczenia 
się można doprowadzić do prze-
ciążenia mózgu. Podeszły wiek to 
czas, w którym trzeba odpoczywać, 
dlatego też powinno się robić to co 
się lubi i co sprawia przyjemność. 
Stres bowiem, szczególnie u osób 
starszych jest niekorzystny w pro-
cesie uczenia się i zapamiętywania. 
Stąd ważne, by nie robić niczego 
pod presją czasu, ocen czy krytyki 
innych osób. 

Koncentracja uwagi
Koncentrować się to znaczy 

utrzymywać myśl na tym samym 
obiekcie w pewnym okresie czasu. 
Zaburzenia tej umiejętności mają 
negatywny wpływ na proces zapa-
miętywania i uczenia się. 

Spacerując po parku czy mieście 
można skoncentrować się na jednej 
rzeczy np. na liczeniu mijających 
przechodniów, kobiet lub męż-
czyzn albo będąc w lesie odpowied-
nio drzew liściastych lub iglastych. 
To są dobre ćwiczenie na koncen-
trację. Warto też trenować koncen-
tracje poprzez pobudzenie wszyst-
kich zmysłów, zwracanie uwagi no 
to, co widzimy, słyszymy i czujemy. 
Takie skupienie myśli na jednej rze-
czy bardzo pozytywnie wpłynie na 
proces uczenia się oraz zapamięty-
wania. Trening uwagi powinny sto-
sować osoby często rozpraszające 
się i mające problemy z wyborem 
najważniejszych informacji.

Sport to zdrowie  
fizyczne i psychiczne

Należy także wspomnieć o ćwi-
czeniach fizycznych. Każdy rodzaj 
aktywności fizycznej to ochrona 
mózgu i zwiększenie jego możliwo-
ści. Jest to jedna z najważniejszych 
rzeczy jakie możemy zrobić by 
utrzymać dobry stan zdrowia neu-
ronów, pomimo upływającego cza-
su. Ćwiczenia pomagają utrzymać 
odpowiedni dopływ krwi do mó-
zgu, gdyż zwiększają zdolność serca 
do jej tłoczenia, co zapewnia zwięk-
szenie zaopatrzenia mózgu w tlen 
i glukozę, a tym samym poprawę 
jego funkcjonowanie. Oprócz tego 
chronią komórki mózgowe przed 
wolnymi rodnikami i toksycznymi 
związkami. Najlepszym sportem, 
który można uprawiać wszędzie 
i w każdym czasie, w dowolnym 
klimacie, na każdej nawierzchni i 
przez cały rok jest Nordic Walking. 
Jego zalet jest bardzo dużo. Mogą 



go uprawiać niemal wszyscy, bez 
względu na wiek, wagę i wyjścio-
wy poziom sprawności fizycznej.  
Do tego jest 40-50% bardziej efek-
tywny niż marsz bez kijków a po-
nadto skutecznie trenuje wszyst-
kie mięśnie kończyn dolnych, 
prostowniki kończyn górnych, 
wzmacniając mięśnie tułowia, 
ramion, barków, a także brzucha. 
Odciąża cały aparat ruchowy do 
30%, nie pogarsza stanu obola-
łych stawów, zwiększa mobilność 
górnego odcinka kręgosłupa, ła-
godząc napięcie mięśniowe w 
okolicy barków, wzmacnia kości 
i zmniejsza ryzyko osteoporozy, 
obniża wartości tłuszczowe krwi 
i zapobiega cukrzycy. A przede 
wszystkim podnosi kreatywność 
i sprawność działania mózgu przy 
czym obniża również hormony 
stresu.

Zdrowa dieta  
i odpoczynek 

Wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy jak ważna jest odpowied-
nia ilość snu. Seniorzy często mają 
problemy z zasypianiem, co źle 
wpływa na pracę mózgu i procesy 
pamięciowe. Dlatego, aby korzy-
stać z pełnowartościowego snu, 
warto wyciszyć się wieczorem, 
nie oglądać telewizji minimum 30 
minut przed sne, najlepiej zastąpić 
ją czytaniem książki bądź czaso-
pisma. Dodatkowo można wypić 

rumiankową herbatę lub wziąć 
gorącą kąpiel.

 O mózg trzeba dbać całe życie 
m.in. poprzez dostarczanie mu 
odpowiednich składników mi-
neralnych poprawiających jego 
funkcjonowanie

Witaminy z grupy B korzyst-
nie wpływają na funkcje mózgu. 
Dzięki nim poprawia się pamięć 
i koncentracja. Z kolei Witamina 
B1 odgrywa ważną rolę w przeka-
zywaniu impulsów nerwowych, 
a jej niedobór powoduje uszko-
dzenie komórek nerwowych, co 
wpływa negatywnie  układ nerwo-
wy. Witamina PP jest niezbędna 
do procesów zapamiętywania. Jej 
niedobór powoduje osłabienie pa-
mięci i koncentracji, trudności ze 
skupieniem uwagi i kojarzeniem. 
Witamina B6 potrzebna jest do 
sprawnego funkcjonowania ukła-
du nerwowego. Jej niedobór może 
powodować przedwczesne starze-
nie komórek nerwowych, a także 
prowadzi do depresji. Dodatko-
wo warto jeść produkty bogate  
w poniższe minerały i witaminę 
B6  gdyż wspomagają one pamięć.
• Magnez -  wspomaga koncen-

trację, łagodzi stres i napięcie, 
które mogą prowadzić do nie-
dotlenienia mózgu. Znajduje się 
w mleku, jogurtach i kefirach. 
Białe pieczywo warto zamienić 
na pełnoziarniste, a podczas 

obiadu jeść kaszę gryczaną
• Wapń - pomaga w przewodze-

niu impulsów nerwowo-mię-
śniowych, dzięki niemu podczas 
wysiłku mięśnie prawidłowo 
pracują.

• Cynk - jest antyoksydantem, 
czyli chroni układ nerwowy 
przed wpływem wolnych rodni-
ków. Znajduje się w ostrygach, 
fasoli, orzechach – ich spoży-
wanie to dobry sposób na lepszą 
pamięć.

• Potas - wspomaga dotlenienie 
mózgu oraz czynność nerwów. 
Bogatym źródłem potasu są 
banany, pomidory, melon, po-
rzeczki, orzechy, rośliny strącz-
kowe.

• Fosfor - poprawia nastrój i pa-
mięć. W dużych ilościach wystę-
puje w serach, mięsie i rybach.

• Żelazo - to nośnik tlenu, dba  
o odpowiednie dotlenianie mó-
zgu.  Znajduje się w kaszance, 
wątróbce, czerwonym mięsie, 
nasionach strączkowych. Warto 
jeść  soczewicę, żółtka, kasze, 
nasiona dyni, orzechy, migdały, 
suszone figi ,morele i szczypio-
rek.

oprac. J. Kurkowski

Materiały przygotowano na podstawie 
zadań pamięciowych autorstwa  

Marka Penszko, dziennikarza, znawcay  
i popularyzatora gier i rozrywek  

umysłowych, szczególnie  
matematyki rekreacyjnej,  

z wykształcenia inżyniera poligrafii. 
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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.

Fervex o smaku 
malinowym 
8 saszetek

Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, malenian feniraminy 
25mg.
Działanie:  przeciwgorączkowe, przeciwbólowo, zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów  przeziębienia i grypy.
Producent:  A&D PHARMA (OZONE) 

Fervex o smaku  
cytrynowym
8 saszetek

Fervex D
8 saszetek

Vicks SymptoMed MAX 
14 saszetek, aromat pomarańczowy 
suplement diety

Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamolum – 
1000 mg, Phenylefrini 16 mg, chlophenamini 
4 mg
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, 
zmniejsza obrzęk nosa i zatok.
Wskazania: łagodzenie objawów przeziębienia  
i grypy (bóle głowy, mięśni, gardła, zatok 
przynosowych, gorączka, obrzęk błony śluzowej, 
katar).
Podmiot odpowiedzialny: TEVA
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Zadanie 1. 
Jak ułożyć na płaszczyźnie 11 jednakowych kwadratów (niezachodzą-

cych na siebie), by nie było możliwe pokolorowanie ich trzema barwami 
w taki sposób, by żadne dwa kwadraty tego samego koloru nie stykały się 
bokami? Swego rodzaju podpowiedzią może być rysunek przedstawiają-
cy prosty układ 11 kwadratów, do pokolorowania którego zgodnie z taką 
samą zasadą nie wystarczą dwie barwy.

Zadanie 2. 
Egzaminator sprawdza prace kandydatów, którzy uczestniczyli w egzaminie wstępnym z matematyki. Jeśli 

zadanie jest rozwiązane poprawnie, stawia plus, jeśli błędnie - stawia minus, jeżeli nie było w ogóle rozwiązy-
wane - wpisuje zero. Po sprawdzeniu wszystkich 66 prac okazało się, że żadne dwie nie zostały oznaczone taką 
samą liczbą plusów i minusów. Co najmniej ile zadań było do rozwiązania na egzaminie?

Zadanie 3. 
Przed zakupami w portfelu miałem X złotych i Y groszy. Po zapłaceniu za kupione wiktuały zostało mi Y 

złotych i X groszy, czyli o jeden grosz tralala niż połowa kwoty, którą dysponowałem przed zakupami. Czy 
„tralala” oznacza „mniej”, czy „więcej”? Ile wydałem?

Zadanie 6. 
Na szachownicy 8×8 stoi król, ale na którym polu - nie wiadomo. Trzeba to ustalić, zadając pytania, na które 

odpowiedzi mogą brzmieć tylko „tak” lub „nie”. Co najmniej ile pytań należy zadać?

Przykładowe zadania poprawiające pamięć i koncentrację

Zadanie 4. 
Rozbójników jest 40. 24 z 

nich ma brodę, 13 ma wąsy, 11 
nie ma ani brody, ani wąsów. Ilu 
rozbójników ma zarówno bro-
dę, jak i wąsy?

Zadanie 5. 
Większość cyfr w zapisie mnożenia zastą-

piono kratkami. Pozostały tylko dwie. Tyle 
powinno wystarczyć do rozszyfrowania ca-
łego działania, w zapisie którego występuje 
osiem różnych cyfr.

Zadanie 7. 
Cyfry w liczbach tworzących sześć krzyżujących 

się działań zastąpiono karcianymi znakami. Zada-
nie polega na rozszyfrowaniu działań, czyli ujawnie-
niu wszystkich liczb. Każda liczba należy do dwóch 
działań: jednego zapisanego w rzędzie, drugiego  
- w kolumnie. Takie same znaki (identyczny kształt 
i kolor) odpowiadają jednakowym cyfrom, a różne 
- różnym.

Zadanie 8. 
W pewnym sztucznym języku słowa tworzone są wyłącznie z liter A i B. Dwa słowa należą do tej samej 

kategorii gramatycznej, jeśli jedno z nich można zmienić w drugie, stosując następujące operacje:

usunięcie fragmentu AB,

usunięcie fragmentu BBAA,

wstawienie w dowolne miejsce fragmentu BA.

Każdą z tych zmian można stosować dowolną liczbę razy.

Czy słowa ABB i BAA należą do tej samej kategorii gramatycznej?
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Zadanie 9. 
Przyjrzyj się poniższym rysunkom. W układ punk-

tów 4×4 (kwadrat po lewej) wrysowany jest dziewię-
ciokąt, który spełnia następujące dwa warunki: nie jest 
tzw. wielokątem wiązanym, czyli jego boki nigdzie się 
nie przecinają, rogi leżą w punktach.

Te warunki powinien także spełniać 16-kąt, który 
należy wrysować w taki sam układ punktów z prawej 
strony.

Zadanie 10. 
Na rysunku przedstawiony jest jeden z wielu tzw. heterokwadratów 3×3, które są przeciwieństwem kwadratu 

magicznego. Ich cechą charakterystyczną jest to, że sumy cyfr w rzędach, kolumnach i na przekątnych są różne. 
Na tym kwadracie będziemy przeprowadzać operacje, z których każda polega na wybraniu dwu sąsiednich cyfr 
(umieszczonych w polach mających wspólny bok) i zmniejszeniu każdej o taką samą wartość. Na przykład, 
wybierając czwórkę i piątkę w dolnym rzędzie i zmniejszając każdą o 4, doprowadzimy do zmiany 4 i 5 w 0 i 1.

Czy wykonując serię takich operacji, możemy doprowadzić do tego, że:

a. we wszystkich polach pojawią się zera?

b. w jednym polu pojawi się jedynka, a w pozostałych zera?

c. w dwóch polach pojawią się jedynki, a w pozostałych zera?

Zadanie 11. 
Grają dwie osoby. Pierwsza wymienia liczbę od 1 do 9. Druga także wymienia liczbę od 1 do 9, dodaje do 

pierwszej i podaje sumę. Każdy następny „ruch” jest taki sam, czyli: wymienienie liczby od 1 do 9, dodanie 
do dotychczasowej sumy i podanie nowej sumy. Wygrywa ten, kto jako pierwszy osiągnie sumę 100. Ten, kto 
zaczyna, przegra, jeśli przeciwnik zawsze będzie wymieniał liczbę będącą ... - dokończ zdanie.

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 4. Zadanie 8.

Zadanie 5.

Zadanie 9.

Zadanie 6.

Zadanie 7.

Zadanie 10.

Zadanie 11.

Zadanie 3.

Przykładowe zadania poprawiające pamięć i koncentrację

Odpowiedzi:

„Tralala” oznacza 
„mniej”.   Wydałem 
32 złote i 67 groszy.

10 zadań.

8 rozbójników ma brodę i wąsy  
(16 - tylko brodę, 5 - tylko wąsy).

Nie, ponieważ żadna 
operacja nie zmienia 
różnicy między liczbą 
litr A i B w słowie.

115x98=11270.

Sześć pytań sformułowanych 
tak, aby po każdej odpowie-
dzi liczba możliwości malała 
dwukrotnie.

Działania w rzędach (od góry): 
119-32=89, 17x3=51, 7+29=36. 
Działania w kolumnach od (od 
lewej): 119:17=7, 32-3=29, 87-
51=36.

Możliwy jest tylko wariant b (jedna jedynka i osiem zer). Podstawą 
rozwiązania jest pokolorowanie pól jak szachownicy. Jeśli na prze-
kątnych będą czarne pola, to suma cyfr w tych polach wyniesie 22, 
a w białych 23. Operacja zmniejszenia cyfr nie zmienia różnicy 
między sumą liczb w polach białych i czarnych, czyli różnica 
zawsze musi być równa 1.

… dopełnieniem do 10 liczby podanej w poprzednim ruchu.
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PRZYCZYNY
Do zawału serca zwykle do-

chodzi w następstwie choroby 
wieńcowej. W ponad 90% przy-
padków przyczyną jest zwężenie 
miażdżycowe naczynia odpowia-
dające za zamknięcie światła tęt-
nicy wieńcowej.

Do pozostałych przyczyn zali-
czyć można:
• wrodzoną wadę naczyń wień-

cowych,
• skurcz tętnic wieńcowych,
• zatorowość w tętnicach wień-

cowych,
• wady zastawek serca,
• zatrucie czadem,
• przedawkowanie narkotyków.

RYZYKO ZACHOROWANIA
Zawał serca najczęściej wy-

stępuje u mężczyzn, zaś szczyt 
zachorowań przypada między 
50-70 rokiem życia. Może poja-
wić się zarówno u osoby dotych-
czas uważającej się za zdrową – 
jako wyraz ostrej niewydolności 
wieńcowej, bądź u osoby zmaga-
jącej się od dawna z przewlekłą 
niewydolnością wieńcową.

CHARAKTERYSTYCZNE  
OBJAWY

Zawał serca objawia się silnym 
bólem zlokalizowanym za most-
kiem, który może promienio-
wać do żuchwy, lewej ręki bądź  
lewego barku. Chory ma wra-
żenie rozpierania klatki piersio-
wej lub pieczenia za mostkiem. 
Niekiedy objawem zawału serca 
jest ból w nadbrzuszu, a także 

nudności   wymioty. Z uwagi na 
mylące podobieństwo do kol-
ki wątrobowej jest więc czasem 
bagatelizowany. Ból zawałowy 
nie ustępuje po podaniu nitro-
gliceryny ani po odpoczynku. 

Warto mieć świadomość, że 
niekiedy zawał może przyjmo-
wać postać bezbólową. Pod taką 
postacią najczęściej występuje  
u osób starszych oraz chorujących 
na cukrzycę.

PIERWSZA POMOC  
I LECZENIE

Osoba, która podejrzewa u sie-
bie zawał serca, powinna przyjąć 

dawkę nitrogliceryny podjęzyko-
wo. Jeśli ból nie ustępuje, wówczas 
należy bezwzględnie zadzwonić 
na pogotowie oraz przyjąć dawkę 
150-300 mg kwasu acetylosalicy-
lowego.

Celem leczenia szpitalnego 
jest ochrona pacjenta przed za-
grażającymi życiu powikłaniami 
zawału oraz minimalizacja uszko-
dzenia mięśnia sercowego. Polega 
więc na przywróceniu przepływu 
przez zamkniętą tętnicę wieńco-
wą – poprzez podawanie odpo-
wiednich leków oraz poprzez le-
czenie reperfuzyjne.

oprac. M. Grzeczyńska

Zawał serca to ograniczona martwica mięśnia sercowego spowodowana przez 
trwające co najmniej 20 minut niedokrwienie.

ZAWAŁ SERCA
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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.

 Nietrzymanie moczu ze 
względu na rozpowszechnienie 
wśród kobiet ma charakter cho-
roby cywilizacyjnej, który nasila 
się wraz z wiekiem. Uważa się, 
że jest typowe dla osób starszych. 
Rzeczywiście, duża część osób  
w podeszłym wieku cierpi z po-
wodu tego problemu, jednak 
równie wiele młodszych ludzi 

– nie tylko kobiet – doświadcza 
poważnych problemów z pęche-
rzem. Szacuje się, że nietrzyma-
nie moczu dotyczy co szóstej 
kobiety i co ósmego mężczyzny, 
a w okresie pomenopauzalnym 
aż co drugiej kobiety!  Dodatko-
wo nietrzymanie moczu nasilają 
mnogie ciąże, porody drogą natu-
ralną, brak ruchu, palenie papie-

rosów oraz zabiegi chirurgiczne. 
Nietrzymanie moczu to nadal  
w Polsce społeczne tabu. Mimo, 
że inkontynencja powoduje wie-
le trudności w naszym codzien-
nym  życiu często nie zgłaszamy 
się do lekarzy przez wiele lat.  
Zaburzenia w oddawaniu moczu 
powodują u Nas problemy emo-
cjonalne i seksualne, trudności  
w zasypianiu, ale również spo-
łeczne: unikanie kontaktów towa-
rzyskich czy zmniejszenie aktyw-
ności zawodowej. Często przez 
nietrzymanie moczu uciekamy 
od takich czynności, jak robienie 
zakupów, podróże, aktywny wy-
poczynek, tłumacząc się zmęcze-
niem i przepracowaniem.

Przyczyny nietrzymania 
moczu

Wysiłkowe Nietrzymanie Mo-
czu (WNM) jest u Nas najczęstszą 

Współczesne tempo życia, stres, obowiązki domowe i zawodowe sprawiają, że 
znaczenia nabierają problemy, o których wcześniej nikt nic nie mówił. To wstydli-
wy temat. Takim problemem jest nietrzymanie moczu (inkontynencja). Dla wielu 
z Nas jest to temat, którego unikamy, ale powoli wychodzący na światło dzienne.

Nietrzymanie moczu

Voltaren MAX 
100 g, żel

Skład: 1 g zawiera 23,2 mg Diclofenacum dieetyammonium.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwobrzękowe.
Wskazania: lek do wcierania w skórę, do miejscowego leczenia 
zapalnych stanów pourazowych ścięgien, więzadeł, stawów 
wskutek skręceń, stłuczeń, nadwyrężeń.
W bólach pleców i ograniczonych stanach zapalnych tkanek mięk-
kich, ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.
Podmiot odpowiedzialny: GLAXO
Wytwórca: Novartis Consumer Health GmbH

Xylorin ALERGIA 
Szybka ulga, działa w 3 minuty!
20 ml, wyrób medyczny

Xylorin aerozol  
do nosa 0,1% 
18 ml (200 dawek)

Szybki, bezpieczny i efek-
tywny sposób na pozbycie 
się objawów alergicznego 
nieżytu nosa.

Skład: 1 ml zawiera 1 mg ksylometa-
zoliny.
Działanie: zmniejsza się przekrwienie  
i obrzęk błony śluzowej i ilość wydzieliny.
Wskazania: nadmierne przekrwienie 
błony śluzowej nosa w czasie przeziębie-
nia, kataru siennego, alergicznego zapa-
lenia błony śluzowej, zapaleniu zatok.

Dystrybutor: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. 

Enterol 250  
10 saszetek

Skład: kapsułka zawiera 250mg liofilizowanych droż-
dżaków Saccharomyces boulardii.
Wskazania: leczenie ostrych biegunek infek-
cyjnych, zapobieganie biegunkom poantybio-
tykowym, nawracającą biegunką spowodo-
waną zakażeniem C. difficile, jako dodatek do 
leczenia wankomycyną lub metronidazolem, zapobiega-
nie biegunkom z żywieniem dojelitowym, zapobieganie  
biegunkom podróżnych.
Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma
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przyczyną nietrzymania moczu. 
Objawy nasilają się podczas ta-
kich czynności jak kaszel, kichanie 
i wysiłek fizyczny. Inkontynencję 
można leczyć metodami farma-
kologicznymi lub chirurgicznymi 
poprzez usuwanie jej przyczyny.  
Ważne jest codzienne ćwiczenie 
mięśni dna miednicy tzw. mięśni 
Kegla, które  otaczają i podtrzymu-
ją narządy płciowe, cewkę moczo-
wą i odbytnicę.  Ćwiczenie mięśni 
Kegla polega na naprzemiennym 
ich napinaniu i rozkurczaniu.

Jak chronić się w przy-
padku wystepowania cho-
roby?

Pamiętajmy, że mając problemy 
z nietrzymaniem moczu, nawet 
stosując metody farmakologiczne 
czy też chirurgiczne powinnyśmy 
zabezpieczać bieliznę specjali-
stycznymi wyrobami chłonnymi. 
Pacjentki, które doświadczają 
problemu inkontynencji radzą 
sobie z tym często w niewłaściwy 
sposób używając podpasek, które 
nie są odpowiednimi produktami 
zabezpieczającymi przed nietrzy-
maniem moczu. Aktualnie w apte-
kach i sklepach medycznych moż-
liwe do nabycia są specjalistyczne 

produkty chłonne dla osób z tym 
problemem wkładki urologiczne 
stworzone  dla zapewnienia kom-
fortu i bezpieczeństwa. Są wkładki 
urologiczne posiadające osłonki 
boczne, które są dodatkowym ele-
mentem zabezpieczającym przed 
wyciekami moczu.

Kobiety cierpiące na WNM 
najczęściej dotyczy inkontynencja 
kropelkowa i  lekka czyli ta kie-
dy zdarza się nam popuścić przy 
kichaniu, śmianiu się czy pod-
noszeniu ciężkich przedmiotów. 
Rzadziej spotkany jest średni sto-
pień nietrzymania moczu, czyli 
ten który przytrafia się często i jest 
dość obfity. 

Istnieje jeszcze nietrzymanie 
moczu z przepełnienia. Obja-
wia się ono popuszczaniem nie-
wielkich ilości moczu, a właści-
wie jedynie plamieniem bielizny  
w miarę przepełniania się pęche-
rza moczowego. Może być ono 
spowodowane słabą kurczliwością 
pęcherza przez co nie może się on 
w pełni opróżnić lub istnieniem 
przeszkody w odpływie moczu np. 
przerost prostaty u mężczyzn.

Nietrzymanie moczu może 
być także nie tylko chorobą samą  
w sobie, ale także objawem innego, 
często bardzo poważnego schorze-
nia. Nietrzymanie moczu może 
towarzyszyć chorobie Parkinsona, 
Alzhaimera, guzowi mózgu czy 
uszkodzeniom rdzenia kręgowe-
go. W takich sytuacjach z mimo-
wolnym oddawaniu moczu będą 
współistnieć objawy neurologicz-
ne właściwe dla danej choroby. 
Nietrzymanie moczu może być 
także jednym z objawów cukrzycy. 

Główny objaw nietrzymania 
moczu jest zawsze taki sam – bez-
wiedne wyciekanie moczu. Obja-
wy towarzyszące są zależne od ro-
dzaju choroby oraz jej przyczyny.

oprac. 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.

neoFuraginum 50 mg 
30 tabletek 

LECZENIE ZAKAŻEŃ DOLNYCH DRÓG 
MOCZOWYCH
Skład: 1 tabletka zawiera 50 mg furaginy.
Działanie: hamowanie rozwoju bakterii wywołujących 
zakażenie dróg moczowych.
Wskazania: zakażenie dróg moczowych.
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Urosept 
60 tabletek drażowanych

Skład: 1 tabletka zawiera: 
- gęsty wyciąg złożony z korzenia 

pietruszki (Petroselini radix) 2,66 
cz., naowocni fasoli (Phaseoli 
pericarpium) 1 cz., liści brzozy 
(Betulae folium) 4,4 cz. (DER 4:1; 
ekstrahent: metanol) - 86,2 mg, 

- wyciąg suchy z ziela rumianku 
(Chamomillae herba extractum 
siccum) 8 mg,

- wyciąg suchy z liści borówki brusz-
nicy (Vitis idaeae folium extrac-
tum siccum) 26 mg, 

- sproszkowaną naowocnię fasoli 

(Phaseoli pericarpium pulv.) - 
78 mg, 

- cytrynian potasu (Kalium citricum) 
- 19 mg, cytrynian sodu (Natrium 
citricum) - 16 mg.

Tradycyjnie stosowany produkt 
leczniczy o łagodnym działaniu 
moczopędnym. W zakażeniach 
układu moczowego i kamicy dróg 
moczowych.
Podmiot odpowiedzialny: 
Poznańskie Zakłady Zielarskie 
„Herbapol” Poznań

Tymianek i Podbiał  
(100 mg + 100 mg)
16 pastylek twardych

Skład: 1 pastylka zawiera 100 mg gęstego wodnego wyciągu  
z ziela tymianku oraz 100 mg gęstego wodnego wyciągu z liścia 
podbiału.
Tradycyjny produkt leczniczy stosowany w celu łagodzenia chryp-
ki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w nieży-
tach błon śluzowych górnych dróg oddechowych.
Podmiot odpowiedzialny: OMEGA Pharma Poland Sp. z o.o.  
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Początki zawsze są trudne
Pierwsze w pełni udane przesz-

czepy narządów odbyły się w dru-
giej połowie XX wieku, jednak nad 
tym zagadnieniem pracowano już 
w starożytności. Wystarczy zajrzeć 
do chińskich kornik, żeby dowie-
dzieć się, że pierwszy chirurg Azji 
Bian Que w III w.p.n.e. próbował 
przeszczepić serce.  600 lat później 
kolejną próbę przeszczepu mieli 
wykonać św. Damian i Kosma na 
diakonie Justynianie. Jak mówią 
źródła miała ona polegać na am-
putacji nogi dotkniętej gangreną 
lub nowotworem i przeszczepieniu 
na jej miejsce części ciała pobra-
nej od zmarłego Etiopczyka. Tak 
naprawdę o udokumentowanych 

transplantacjach, które się po-
wiodły możemy mówić dopiero 
pod koniec XVI w. Tego wyczynu 
dokonał włoski chirurg Gaspa-
ro Tagliacozzi. Operacja pole-
gała na wykonaniu niewielkiego 
przeszczepu allogenicznego skóry. 
Operacja miała posłużyć również 
zgłębieniu zagadnienia odrzutów 
większych przeszczepów. Dopiero 
w latach 60 i 70 ubiegłego wieku 
transplantologia stała się dziedziną 
nauki autentycznie ratującą życie.

Rodzaje przeszczepów
Najpopularniejszym według 

statystyk rodzajem transplanta-
cji jest przeszczep allogeniczny, 
który polega na przeniesieniu 

tkanki lub narządu pomiędzy 
osobami o podobnym genotypie. 
Kolejnym rodzajem są przesz-
czepy autogeniczne polegające 
na transplantacji własnej tkanki, 
zmieniając jej położenie. Ta me-
toda jest wykorzystywana naj-
częściej w przypadku ciężkich 
poparzeń, kiedy choremu trzeba 
przeszczepić skórę. Kolejnym 
typem jednak niezwykle rzadko 
wykonywanym jest przeszczep 
izogeniczny, o którym mówimy 
w przypadku narządów osób 
identycznych genetycznie. Żeby 
wykonać go potrzebujemy orga-
nów pobranych i przyjętych po-
między bliźniętami jednojajowy-
mi. Czwartym i ostatnim typem 
jest ksenotransplantacja, która 
polega na wymianie narządów 
pomiędzy osobnikami różnych 
gatunków. W Polsce próbę takiej 
operacji wykonał Prof. Zbigniew 
Religa, który starał się tą meto-
dą zastąpić ludzkie serce sercem 
świni.

Religia a transplantacje
Większość religii monote-

istycznych zdecydowanie popie-
ra idee i praktykę transplantacji. 

Transplantologia  
– co tak naprawdę wiemy

Transplantologia to dziedzina medycyny, w której dalej jest wiele do zrobienia, jednak  
ze względu na jej skomplikowanie rozwija się powoli. Nie trudno dostrzec, że przez ostat-
nie kilka dekad ten dział medycyny zdecydowanie poszedł do przodu. Stopniowy postęp 
jest ograniczany zarówno przez możliwości techniczne i czysto medyczne jak i przez wąt-
pliwości moralne, które zawsze jej towarzyszyły. Znawcy tematu, twierdzą, że jeden dawca 
może ocalić życie nawet 6 osobom, a innym czterem znacznie je wydłużyć. Najczęściej 
przeszczepiane narządy to: płuca, skóra, jelita, nerki, wątroba, tętnica, szpik kostny, trzustka,  
rogówka oraz serce.
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Stanowisko kościoła Katolic-
kiego, który jest dominującym  
w naszym kraju również jest 
przychylne. Kluczowym mo-
mentem dla takiego stanowi-
ska był rok 2000 kiedy to Jan  
Paweł II podczas swojego wy-
stąpienia w Rzymie powiedział 
że: „Transplantacja to duży krok 
naprzód w służbie nauki dla 
człowieka i obecnie wielu ludzi 
zawdzięcza swoje życie przesz-
czepionemu narządowi. Co 
więcej, technika transplantacji 
udowodniła, że jest znaczącym 
sposobem osiągnięcia głównego 
celu całej medycyny – służenia 
ludzkiemu życiu”. Tymi słowami 
rozwiał jakiekolwiek wątpliwości 
wobec stanowiska kościoła na te-
mat transplantacji. W judaizmie 
pomimo rozbieżnych stanowisk 
poszczególnych rabinów, którzy 
rozpatrywali nad integralno-
ścią ciała po zmartwychwstaniu, 
przewagę ma opinia, że ratowa-
nie ludzkiego życia jest bez wąt-
pliwości  najważniejsze. Podobne 
zdanie mają świadkowie Jehowy, 
jednak w ich przypadku nie ma 
zgody na transfuzje krwi pod-
czas przeprowadzanej operacji.

Zagadnienie przeszczepów nie 
jest już takie proste w przypadku 
islamu. Najbardziej rygorystycz-
ni są Szyici, którzy dopuszczają 
pobieranie narządów jedynie od 
zmarłych muzułmanów, tylko  
w przypadku gdy ratuje to życie 
innego wyznawcy Allaha. Łagod-
niejsze stanowisko mają Sunnici, 
którzy twierdzą, że można przyj-
mować narządy od wyznawców 
innych religii, nie ma jednak 
takiej możliwości w przypadku 
osób skazanych na śmierć.

Buddyzm z kolei nazywa 
transplantologię aktem hero-
izmu i popiera oddawanie na-

rządów w celu ratowania życia 
ludzkiego.

Polska transplantologia
Niestety statystyki pokazują, 

że w Polsce co pięć minut umie-
ra pacjent, który oczekuje na 
przeszczep. Z danych statystycz-
nych można wywnioskować, że 
przeciętny czas oczekiwania na 
serce to od 2 do 3 lat, nerki –  
11 miesięcy, wątrobę – 6 mie-
sięcy. Początek transplantologii  
w naszym kraju datuje się na 
1966 rok i od tego momentu 
do 2012 roku wykonano 24 tys. 
przeszczepów. Najwięcej przesz-
czepiono nerek (18,6 tys.), wą-
troby (2,8 tys.), serc (2 tys.), 
trzustki (365) oraz płuc (77). 
Żeby jednak zaspokoić potrzeby 
transplantologiczne, powinno 
się wykonać ponad dwukrotnie 
więcej operacji. Badania wyko-
nane w 2015 roku pokazały, że 
55 proc. Polaków zgadza się na 
pośmiertne dawstwo narządów. 
Niepokojący jest fakt, że tylko 
20 proc. wśród badanych roz-
mawiało na ten temat z bliskimi. 
Polskie prawo pozwala na po-
bieranie narządów w przypadku 
gdy dawca nie wyraził sprzeciwu 
za życia, jednak często zdarza 
się, że rodziny nie wyrażają na 
to zgody. Dlatego bardzo ważne 
jest, jeżeli mamy taką wolę, aby 
nosić przy sobie oświadczenie, 
w którym zgadzamy się na po-
branie narządów. Nasz artykuł 
nie jest przypadkowy, ponieważ 
26 stycznia obchodzimy w Pol-
sce  dzień transplantologii, dla-
tego też zachęcamy do podjęcia 
tematu w gronie najbliższych. 
Taka rozmowa może skłonić 
nas samych oraz najbliższych do 
podjęcia decyzji o wypełnieniu 
oświadczenia woli.

Kalendarium ważnych wyda-
rzeń w dziedzinie tranplantologii

Świat:
• 1954 – pierwsze przeszczepie-

nie nerki (transplantacja izoge-
niczna) (USA)

• 1966 – pierwsze jednoczesne 
przeszczepienie nerki i trzustki 
(USA)

• 1967 – pierwsze przeszczepie-
nie wątroby (USA)

• 1967 – pierwsze przeszczepie-
nie serca (RPA)

• 1981 – pierwsze jednoczesne 
przeszczepienie serca i płuca 
(USA)

• 1998 – pierwsze przeszczepie-
nie przedramienia (Francja)

• 2005 – pierwsze przeszczepie-
nie fragmentu twarzy ze zwłok 
(Francja)

• 2010 – pierwszy udany przesz-
czep całej twarzy (Hiszpania)

Polska:
• 1966 – pierwszy przeszczep 

nerki od zmarłego dawcy (War-
szawa)

• 1968 – pierwszy przeszczep 
nerki od żywego dawcy (Wro-
cław)

• 1969 – pierwsza nieudana pró-
ba przeszczepienia serca (Łódź)

• 1985 – pierwsze przeszczepie-
nie serca (Zabrze)

• 1994 – pierwsze przeszczepie-
nie wątroby (Warszawa)

• 2001 – pierwsze przeszczepie-
nie płuc i serca (Zabrze)

• 2006 – pierwsze przeszczepie-
nie ręki (Trzebnica)

• 2013 – pierwsze całkowite 
przeszczepienie twarzy (Gliwi-
ce)

• 2015 - pierwszy na świecie zło-
żony przeszczep narządów szyi 
(Gliwice)

oprac. W. Jakubek
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Wenezuela leży w północnej części Ameryki 
Południowej, od zachodu graniczy z Kolumbią, od 
południa z Brazylią, a od wschodu z Gujaną. Jest 
krajem 3 razy większym od Polski, ma 912 tys. km2, 
zamieszkiwanym przez 25 mln osób. Ponad 65% to 
Metysi. Językiem urzędowym jest hiszpański, religia 
– katolicyzm. Stolicą kraju jest Caracas. Wenezuela 
jest światowym producent ropy naftowej, rudy żelaza  
i boksytów oraz złota i diamentów. Dość dobrze 
rozwinięte jest także rolnictwo. Wenezuela najczę-
ściej jednak kojarzona jest z najpiękniejszymi ko-
bietami.

Została odkryta przez Kolumba w czasie jego 
trzeciej podróży morskiej w 1498 r. W 1501 r. że-
glarz, podróżnik i odkrywca Amerigo Vespucci 
na statku portugalskim dotarł do ówczesnej zatoki 
Maracaibo (jezioro), gdzie zobaczył domki Indian, 
zbudowane na palach na wybrzeżu morskim i na-
zwał je Wenezuelą  czyli „małą Wenecją”. W latach 

1528-46 Wenezuela, na mocy koncesji cesarza hisz-
pańskiego Karola V, stanowiła monopol niemieckie-
go domu bankierskiego Welserów, po czym stała się 
kolonią hiszpańską. Na początku XIX wieku Wene-
zuela ogłaszała kilka razy niepodległość, którą osta-
tecznie uzyskała dopiero w 1819 r. po zwycięskiej 
bitwie Simona Bolivara z Hiszpanami pod Boyacą. 
Wenezuela weszła wówczas w skład państwa Wielka 
Kolumbia. W 1830 r. Wenezuela wystąpiła jednak  
z federacji i utworzyła niezależną republikę.

Ameryka Łacińska, a więc ta, która od XVI do 
pocz. XIX w. była pod panowaniem hiszpańskim, 
leżała z dala od utartych szlaków ówczesnych pol-
skich podróżników, nawet ludzi szukających przy-
gód. W przypadku Wenezueli mogło być trochę 
inaczej prawdopodobnie pierwsze ślady Polaków 
można tam znaleźć już w XVII w.

W 1652 r. Jakub Kettler, książę Kurlandii 
(dziś tereny Łotwy) kupił od admirała angielskie-

WENEZUELA
Śladami Polaków
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go Roberta Warwicka leżącą  
u wybrzeży Wenezueli wyspę 
Tobago i 20 maja 1654 r. i wysłał 
tam pierwszy statek kurlandz-
ki „Herzogin von Curland”. Na 
wyspie wybudowano Fort Ja-
cobus, w którym stacjonowało 
400 żołnierzy. W tamtym czasie 
sprowadzono na wyspę ok. 500 
osadników i założono kilka osie-
dli, z których jedno nazywało się 
Kasimirshafen czyli Port Kazi-
mierza, na cześć polskiego króla 
Jana Kazimierza (1648-68). Stat-
ki kurlandzkie utrzymywały stałą 
łączność z Tobago. Podczas Poto-
pu książę Jakub Kettler stanął po 
stronie polskiej. Szwedzi aresz-
towali go, a kiedy wiadomość ta 
doszła do Holendrów, zajęli oni 
Tobago.

Polacy rozpoczęli odwiedzać 
Amerykę Łacińską dopiero pod 
koniec XIX w. czyli po uzyskaniu 
niepodległości przez Wenezuelę, 
chociaż nie bezpośrednio z Pol-
ski, ale z krajów zachodnioeuro-
pejskich, do których większość 
wyemigrowała w czasie zaborów.

Urodzony w Caracas w ro-
dzinie bogatego kupca kreol-
skiego Francisco de Miranda 
(1750-1816), jako żołnierz armii 
hiszpańskiej doszedł do stopnia 
pułkownika. Mając wielu wro-
gów w armii w 1783 r. zbiegł do 
USA. Tam nawiązał znajomość  

z przywódcami rewolucji ame-
rykańskiej, m.in. Waszyngtonem 
i Jeffersonem. W latach 1785-89 
Miranda podróżował po Europie. 
Gościł na wielu dworach królew-
skich, w tym także został przyjęty 
przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Zapewne był to 
pierwszy podróżnik – Wenezuel-
czyk w Polsce! Brał udział w re-
wolucji francuskiej i jego nazwi-
sko zostało umieszczone na Łuku 
Triumfalnym w Paryżu. W 1806 
r. rozpoczął pierwszą w dziejach 
walkę z Hiszpanami o wyzwolenie 
Wenezueli i Ameryki Łacińskiej. 
Stąd uważa się go za poprzednika 
Simóna Bolívara (z którym na-
wiązał współpracę w 1810 r. i któ-
ry wywalczył wolność). Miranda 
jest nazywany Prekursorem Nie-
podległości Ameryki Łacińskiej 

(El Precursor). Stojąc na czele 
junty wojskowej 5 lipca 1811 r. 
proklamował niepodległość We-
nezueli.

Wśród żołnierzy wolności Mi-
randy, którzy w 1806 roku podjęli 
walkę z panowaniem  hiszpań-
skim w Wenezueli był Polak Gu-
staw Adolf Bergood. Był on emi-
grantem politycznym. Opuścił 
kraj rodzinny zaraz po upadku 
państwa polskiego w 1795 roku, 
udając się do USA, gdzie zmie-
nił nazwisko (nie znamy jego 
rodowego nazwiska). Bergood 
był ponoć adiutantem Mirandy.  
W czasie wyprawy zbrojnej Mi-
randy w 1806 roku Bergood zo-
stał pojmany i rozstrzelany przez 
Hiszpanów. „Prowadzono go 
na śmierć w tym samym czasie, 
kiedy na dziedzińcu zamkowym 
płonął żółto-niebiesko-czerwony 
sztandar Mirandy (obecnie sztan-
dar Wenezueli). Patrząc w lufy 
karabinów plutonu egzekucyjne-
go Bergood wypowiedział zna-
mienne słowa: „Wkrótce nasza 
sprawa zwycięży, a ten sztandar, 
który dzisiaj zostanie spalony, bę-
dzie powiewał zwycięsko na tym 
samym miejscu”. Istotnie, w pięć 
lat później trójkolorowy sztandar 
Mirandy został zatknięty na mu-
rach zamku San Felipe jako sym-
bol zwycięstwa” (W. Helman).

Oprócz Bergooda pojawiła 

Jakub Kettler, książe Kurlandii

Podmiot odpowiedzialny: Salus International Sp. z o.o.

MAGNOLIAMAX
POGODNY NASTRÓJ, SPOKOJNY SEN 
30 tabletek powlekanych,  suplement diety

Suplement zawiera ekstrakt z czerwonej koniczyny i 
czarnego pieprzu, witaminę B6, kwas foliowy magnez.

FEMIFLAMAX 
ŁAGODNA MENOPAUZA
30 tabletek powlekanych, suplement diety

Suplement zawiera ekstrakt z czerwonej koniczyny  
i czarnego pieprzu, witaminę B6, kwas foliowy magnez. Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Therm Line forte
60 kapsułek, suplement diety

Suplement zawiera opatentowany 
ekstrakt z owoców cytrusowych  
i guarany - SINETROL oraz zaawanso-
wany kompleks Thermo Blend.
Polecany jest dla osób dorosłych 
dążących do redukcji masy ciała  
i odchudzających się.
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się wówczas w Wenezueli spo-
ra grupa Polaków, aby u boku 
najpierw Francisco Mirandy,  
a potem bohatera walk o wy-
zwolenie Ameryki Południowej 
spod rządów hiszpańskich, Si-
mona Bolivara, walczyć o wolną 
Wenezuelę. W gronie wybitnych 
oficerów Bolivara był m.in. Izy-
dor Borowski, który został nawet 
mianowany generałem. Wykazał 
się on nieprzeciętnymi zdolno-
ściami dowódczymi i organi-
zacyjnymi, a przede wszystkim 
odwagą w walce. Borowski miał 
znaczący udział w zwycięskiej 
bitwie z Hiszpanami nad Boyaca 
(7 sierpnia 1819 r.), która przy-
niosła niepodległość Wenezueli 
i Kolumbii. Z kolei w bitwie pod 
Carabobo w Wenezueli 24 lip-
ca 1821 r. wsławił się inny Polak 
– podpułkownik Ludwik Flegel. 
Również pochodzący z Warszawy 
Filip Maurycy – Martin Marcin-
kowski (1785-1854), zanim nie 
został zasłużonym generałem ko-
lumbijskim, był żołnierzem wol-
ności w Wenezueli, która akurat 
przystąpiła ponownie do walki  
o niepodległość. W 1810 r. przy-
łączył się do wojsk Francisco Mi-
randy. Dzisiaj w stolicy Wenezu-
eli Caracas, w Alei Prekursorów, 
na jednym z dwóch kamiennych 
bloków jest wyryty napis ku czci 
bojownika o wolność Wenezueli 
– Polaka, Juana Brigade. W 2004 
r. na polskim rynku wydawni-
czym ukazała się książka Roberta 
Harvey’a „Libertadores. Bohate-
rowie Ameryki Łacińskiej”.

Kolejnym znanym Polakiem  
w Wenezueli był botanik Józef 
Warszewicz (1812-1866). W latach 
1850-1853 odbywał podróż na-
ukową do Ameryki Południowej, 
dla brytyjskiego stowarzyszenia 
ogrodniczego. Warszewicz, pod-

czas podróży z Kolumbii do Guja-
ny Brytyjskiej, przeszedł wzdłuż  
i wszerz Wenezuelę. Skatalogował 
ogromną liczbę roślin występu-
jących w Wenezuali, zwłaszcza  
z rodziny storczykowatych.

Pod koniec XIX w. Wenezuelę 
odwiedzili geolog i paleontolog 
Józef Wacław Siermiradzki (1858-
1933), później profesor polskiego 
Uniwersytetu we Lwowie, geolog 
Rudolf Zuber (1858-1920), także 
profesor i rektor Uniwersytetu we 
Lwowie i pochodzący z Warszawy 
geolog Edward Antoni Kiliński 
(1899-1931). Ten ostatni, to pra-
wnuk słynnego Jana Kilińskiego, 
walczącego w Powstaniu Ko-
ściuszkowskim w 1794 r. Edward 
Kiliński prowadził badania do-
tyczące pokładów ropy naftowej  
w Wenezueli na zlecenie Caracas 
Petroleum Corporation. Zmarł 
nagle w Caracas 23 lipca 1931 r. 
Swoje badania w Wenezueli pro-
wadził tez najwybitniejszy polski 
badacz flory i fauny amazońskiej, 
mieszkający od 1914 r. w Peru  
i związany naukowo z Uniwersy-
tetem w Limie, Witold Szyszłło 
(1881-1963). Od końca XIX w. 
zaczęli przybywać do Wenezueli 
polscy misjonarze katoliccy – sa-

lezjanie.
Jednak najbardziej znanymi 

Polakami, czy też Wenezuelczy-
kami polskiego pochodzenia, 
byli: Wojciech Zdzisław Lutowski 
i jego syn August Parades Lutow-
ski.

Wojciech Zdzisław (Alberto) 
Lutowski urodził się w 1809 r. na 
ziemi radomskiej. Był inżynierem 
mechanikiem i wynalazcą. Stu-
diował w Warszawie (Uniwersy-
tet i Szkoła Przygotowawcza do 
Instytutu Politechnicznego). Jako 
podoficer artylerii brał udział  
w Powstaniu Listopadowym  
w latach 1830-31, a za bohater-
stwo został odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari. Po upadku po-
wstania wyemigrował do Francji, 
gdzie dokończył studia, po czym 
brał udział w budowie pierw-
szych we Francji kolei żelaznych. 
W latach 1839-41 przebywał  
w Anglii, gdzie tamtejszym sfe-
rom gospodarczym zaprezen-
tował lokomotywę własnego 
projektu i udoskonaloną lufę ar-
matnią.

Dyskryminowany przez inży-
nierów angielskich, został zakon-
traktowany przez rząd Wenezueli 
i w 1841 r. wyjechał do tego po-
łudniowoamerykańskiego kraju, 
gdzie pozostał do końca życia. 
Lutowski pełnił w Wenezueli 
funkcję nieoficjalnego „ministra” 
robót publicznych, budował dro-
gi (najważniejsza z Caracas do 
miasta portowego La Guaira), 
zaporę wodną i obiekty portowe, 
kościoły i teatr w Caracas, a tak-
że wodociągi. Zaprojektował sys-
tem kolei górskich ulepszył silnik 
parowy, skonstruował mecha-
niczną linię do wypieku chleba z 
kukurydzy. Żyjąc życiem nowej 
ojczyzny, nie zapominał o Polsce. 
Na wieść o wybuchu w kraju Po-

gen. Augusto Lutowski (1852-1916)
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań0 niepożądanychi dawkowanie oraz infor-
macje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 
Twojemu życiu lub zdrowiu.

wstania Styczniowego (1863-64) 
skonstruował karabin maszyno-
wy, nie przyjęty jednak przez pol-
ski ośrodek polityczny w Paryżu,  
z powodu trudności z amunicją 
do niego. Wojciech Zdzisław Lu-
towski zmarł w lutym 1871 r. w 
wenezuelskim mieście Ciudad 
Bolivar.

W 1852 r. w Meridzie (We-
nezuela) urodził się syn Wojcie-
cha Zdzisława Lutowskiego, Au-
gust Parades Lutowski, a zmarł  
w Caracas w 1916 r. August Pa-
rades Lutowski tak jak ojciec był 
inżynierem, a poza tym, czy też 
przede wszystkim, politykiem  
i generałem. Był naczelnym do-
wódcą wenezuelskiej armii (in-
spektorem generalnym wojska), 
członkiem Rady Rządowej i trzy-
krotnym gubernatorem Districto 
Federal. Jako inżynier kierował 
budową kolei wysokogórskiej  
i Teatru Narodowego w Caracas. 
Interesujące, że tak wybitny We-
nezuelczyk polskiego pochodze-
nia jest tak mało znany.

Do 1939 r. nieliczni Polacy 
zaglądali do Wenezueli jako tury-
ści. Jednym z nich był arystokrata 
Zdzisław Morawski (1859-1928), 
eseista historyczny i w latach 

1914-16 minister dla Galicji 
(część ziem polskich należących 
do Austrii) w rządzie austriackim. 
Od stycznia do maja 1885 r. wraz 
z drugim arystokratą polskim, 
Edwardem Raczyńskim, podró-
żował po Ameryce Południowej, 
w tym po Wenezueli. Ciekawy  
i na bieżąco pisany opis tej podró-
ży drukował „Przegląd Polski”,  
a wydanie w formie książkowej 
pt. „Listy z podróży do Ameryki 
Południowej” ukazało się w Kra-
kowie w 1886 r.

Tuż przed drugą wojną świa-
tową, w 1939 r., powstał polski 
konsulat honorowy w stolicy We-
nezueli, Caracas. 

Polonia wenezuelska ukształ-
towała się w zasadzie dopiero po 
II wojnie światowej i w jej wyni-
ku. Przed samą wojną mieszkało 
tu zaledwie 10 Polaków, w tym  
2 misjonarzy katolickich – sa-
lezjanów oraz trochę polskich 
Żydów. Pomimo to ta mikrosko-
pijna grupka ludzi czyniła próby 
zorganizowania się, raczej tylko 
towarzyskiego.

Najbardziej znanym, jednak 
jednocześnie bliżej nieznanym, 
Polakiem w Wenezueli w okresie 
międzywojennym był nasz rodak, 

którego znamy tylko z imienia 
– Józef oraz z przezwiska „Po-
szukiwacz”. Ludzie, którzy mieli 
z nim kontakt, wiedzieli lub za-
pamiętali poza jego imieniem  
i przezwiskiem jeszcze tylko to, że 
był Polakiem. Ów Polak w 1930 r. 
w wąwozie w północno- zachod-
nim łańcuchu górskim Wenezu-
eli, na polu diamentowym „Gran 
Sabana” znalazł wielki diament, 
ważący 150 karatów, który póź-
niej nazwany został „Bolivarem”. 
Od tego czasu wąwóz ten nazywa 
się „Paso de Polaco”. Jest to dzisiaj 
jedyna polska nazwa geograficzna 
w Wenezueli. A dlaczego ów Po-
lak, pomimo znalezienia tak wiel-
kiego diamentu, co oczywiście 
rejestruje historia wydobywania 
diamentów w Wenezueli, jest bli-
żej nieznany? Dlatego, że zaraz po 
spieniężeniu diamentu wyjechał 
do Brazylii, gdzie wkrótce został 
zamordowany i pochowany jako 
nikomu nieznana osoba.

Zaraz po drugiej wojnie świa-
towej przybyło tu trochę Polaków, 
jak np. inż. Janusz Kazibutowski, 
którzy przed wojną wyjechali na 
kontrakt do egzotycznych krajów 
(np. inż. Kazibutowski do Afgani-
stanu), a po jego zakończeniu nie 
chcieli wracać do ojczyzny, znie-
wolonej przez Związek Sowiecki. 
W latach 1947-49 znalazło się  
w Wenezueli ok. 4000 Polaków 
z obozów DP w Niemczech, do-
kąd zostali wywiezieni na robo-
ty przymusowe podczas wojny,  
a nawet, przez Szwecję, mała 
grupa Polek, byłych więźniarek 
hitlerowskiego obozu koncen-
tracyjnego dla kobiet w Ravens-
bruck (T. Nowakowski „Polacy  
w Szwecji”). Jednak największą 
grupę wśród przybyłych tu Po-
laków stanowili byli żołnierze 
Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-

Hasco sept 
30 ml, (1,5 mg/ml, roztwór)

Hasco sept Forte 
30 ml, (3 mg/ml, roztwór)

Skład: 100 g roztworu zawiera chlorowodorek benzydaminy 0,3 g.
Wskazania: leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła, w zakażeniach wiruso-
wych i bakteryjnych, w zapaleniu krtani, w zapaleniu błon śluzowych, po radioterapii, w laryngologii, stomatologii, po intubacji.

Podmiot odpowiedzialny: PPF HASCO-LEK S.A. 



dzie z okresu II wojny światowej, 
którzy ze względu na ogranicze-
nia wizowe nie mogli wyjechać 
z Wielkiej Brytanii do USA czy 
Kanady. Przyjechali więc do We-
nezueli, aby po jakimś czasie 
starać się ponownie o wyjazd do 
tych dwóch państw. Znawca za-
gadnień polonijnych, Bohdan Ol-
gierd Jeżewski, w swym „Roczni-
ku Polonii 1958-59” szacuje liczbę 
wszystkich Polaków przybyłych 
pod koniec lat czterdziestych do 
Wenezueli na około 1000 osób.

Po wyjeździe większości pol-
skich kombatantów do USA  
i Kanady w Wenezueli pozosta-
ła znowu nieznana bliżej liczba 
Polaków. Najczęściej mówi się 
o 4000 lub tylko o 1500 osób. 
Pierwszą liczbę podają m.in.: 
Feliks Żubr (jw.) i witryna inter-
netowa „Świat Polonii”, a drugą 
m.in. Bolesław Polak („Polacy  
w Wenezueli” w: „Almanach Po-
lonii 1992”, Warszawa). Rocznik 
„Świat w przekroju 1971” (War-
szawa) podał, że w Wenezueli 
mieszka 2500 Polaków. Jednak 
już w wydaniu na rok 1972 re-
daktorzy rocznika zwiększyli 
liczbę Polaków, podając bardzo 
precyzyjnie liczbę 4230 osób. Na-
tomiast Bohdan Olgierd Jeżewski 
w swych „Rocznikach Polonii” 
1952, 1954-55 i 1958-59 pisze  
w haśle „Wenezuela”: „Po II woj-

nie światowej kolonia polska 
wzrosła do 1000 osób, następnie 
wskutek emigracji do Kanady  
i St. Zjednoczonych (...) zmalała 
do około 500 osób.”

Wenezuelę nie omijali rów-
nież polscy żeglarze. Pierwszym 
zapewne był tu pochodzący ze 
Lwowa słynny polski żeglarz 
i podróżnik Ludomir Mączka 
(1926-2006), który wraz z grupą 
innych polskich żeglarzy w 1965 r. 
brał udział w rejsie jachtu Śmiały 
wzdłuż wybrzeża Ameryki Po-
łudniowej. Pochodzący również 
ze Lwowa Stanisław Cisek (1924-
2007) podczas wojny był żołnie-
rzem Armii Krajowej. Po wojnie 
został inżynierem i ... żeglarzem. 
Był pierwszym właścicielem jach-
tu SY Narcyz, na którym przepły-
nął samotnie z Polski do Wenezu-
eli. 

W okresie komunistycznej 
Polski (1945-89) niewielu Pola-
ków miało możliwość podróżowa-
nia za granicę, w tym również do 
Wenezueli. Ten przywilej w zasa-
dzie przysługiwał tylko ludziom 
z PZPR i wybranym osobom, jak 
np. niektórym dziennikarzom. Je-
den z nich, Grzegorz Lasota, w la-
tach 1978 i 1980-83 był nawet do-
radcą artystycznym Venezolana de 
Television w Caracas. Jeszcze w la-
tach 60. był tu Olgierd Budrewicz, 
czego ślad pozostawił w książce 

„Spotkania z Polakami” (Warsza-
wa 1969). Był tu również znany 
w Polsce i poza Polską dzienni-
karz i pisarz, Ryszard Kapuściński 
(1978). Znany pisarz i podróżnik, 
Arkady Fiedler (1894-1985), na-
pisał dwie książki na temat We-
nezueli: „Orinoko” (1957) i „Biały 
Jaguar” (1980).

Upadek komunizmu w Polsce 
otworzył Wenezuelę dla wszyst-
kich Polaków, którzy chcą i któ-
rych stać na spędzenie urlopu  
w tak dalekim od Polski kraju. 
Niewątpliwie największą reklamę 
Wenezueli zrobiły ciekawie opi-
sywane i opowiadane oraz nagło-
śnione w mediach wyprawy zna-
nych dziennikarzy i podróżników: 
Beaty Pawlikowskiej czy Wojcie-
cha Cejrowskiego.

oprac. M. Grzeczyńska
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Zygmunt Merdinger – pierwszy polski przedstawiciel 
dyplomatyczny w Wenezueli  od 1933 roku

Smecta 3 g
10 saszetek

Skład: 1 saszetka zawiera 3g diosmektytu.
Działanie : smecta wykazuje silne właściwości powlekające 
błonę śluzową przewodu pokar-mowego, zwiększa wytrzy-
małość 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.

Herbs OF LIFE  
Tonik balans
1000 ml,  
suplement diety

Suplement zawiera unikalne połą-
czenie pięciu wysokiej jakości natu-
ralnych składników ro-ślinnych: alo-
esu, karczocha, pokrzywy, zielonej 
herbaty i mniszka lekarskiego. Dzięki 
składni-kom korzystnie wpływa na 
funkcjonowanie i pracę organizmu.
Nie zawiera cukrów.
Podmiot odpowiedzialny:   
Starpharma Sp. z o.o.

Olfen
100 g, żel

Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe.
Wskazania: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: do miejscowego 
leczenia pourazowych stanów pourazowych ścięgien, więzadeł, 
stawów wskutek skręceń, stłuczeń, nadwyrężeń.
Dorośli (powyżej 18 lat): ograniczone i łagodne postacie 
choroby zwyrodnieniowej.
Producent: TEVA PHARMACEUTICAL Sp. z o.o.  
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Rehabilitacja w tzw. trybie am-
bulatoryjnym to rodzaj leczenia dla 
pacjentów, których stan zdrowia nie 
wymaga pobytu w szpitalu. Na tego 
typu leczenie kieruje się po urazach 
kończyn lub  kręgosłupa.  Zajęcia są 
prowadzone w poradniach rehabi-
litacyjnych i gabinetach rehabilita-
cji. Żeby trafić na leczenie musimy 
dostać odpowiednie skierowanie 
od lekarza specjalisty, który ma 
umowę z NFZ. Lekarz rodzinny 
może skierować nas na zabiegi fi-
zjoterapeutyczne, jeżeli nasze pro-
blemy nie wynikają z wad postawy. 
Z rehabilitacji w trybie ambulato-
ryjnym mogą korzystać także pa-
cjenci po operacjach, skierowani na 
zabiegi przez lekarza specjalistę.

Na początek do specjalisty
W momencie gdy lekarz pierw-

szego kontaktu stwierdzi, że nasze 
problemy wynikają z wad postawy, 
wtedy skieruje nas do specjalisty. Je-
dynie lekarze posiadający określo-
ną specjalizację mogą decydować 
o doborze i skierowaniu na wła-
ściwy rodzaj rehabilitacji narządu 
ruchu.

Bardzo ważną informacją jest 
fakt, że wystawione przez niego 
skierowanie ważne jest przez 30 dni 

od daty wystawienia. Jest to okres 
w którym musimy się zapisać na 
zabiegi, natomiast termin ich roz-
poczęcia może być późniejszy. Na 
skierowaniu musi być podana przy-
czyna konieczności usprawnienia, 
rodzaj zlecanych zabiegów i ich 
liczba. Dokładny harmonogram za-
jęć dopasuje nam już bezpośrednio 
fizjoterapeuta. W przypadku reha-
bilitacji ambulatoryjnej wykorzy-
stywane są takie metody leczenia 
jak: zajęcia ruchowe, masaże, lecze-
nie polem elektromagnetycznym, 
ultradźwiękami, krioterapia i hy-
droterapia.

Limity i kolejki
Cykl rehabilitacyjny trwa dzie-

sięć dni, przy czym każdego dnia 
wykonywanych jest do pięciu zabie-
gów. Godzinowy harmonogram za-
jęć ustala się indywidualnie w po-
radni. Jeżeli zajdzie taka potrzeba 
lekarz może wypisać skierowanie 
na dwa cykle. Narodowy Fundusz 
Zdrowia nie określił limitów na re-
habilitację, więc każdy pacjent może 
skorzystać z niej wielokrotnie w cią-
gu roku. Jedyne ograniczenia jakie 
mogą się przydarzyć to te wynika-
jące z braku miejsc w poradniach. 
Średnio czas oczekiwania wynosi 

od kilku dni w mniej znanych po-
radniach do nawet kilku miesięcy 
w poradniach przy prestiżowych 
szpitalach. Każdy pacjent sam wy-
biera poradnie do której się zgłosi, 
dlatego warto najpierw sprawdzić 
długość kolejki. Taką informację 
możemy znaleźć w internetowym 
informatorze Funduszu (kolejki.nfz.
gov.pl). Jeżeli nie jesteśmy w sta-
nie dotrzeć na rehabilitację, może-
my skorzystać z zajęć domowych. 
Żeby jednak móc skorzystać z takiej 
formy leczenia musimy dostać od-
powiednie skierowanie od lekarza 
specjalisty. Pacjentowi przysługuje 
do 80 dni zabiegowych w roku, po 
pięć zabiegów dziennie.

Rehabilitacja na oddziale 
dziennym

Ten rodzaj rehabilitacji jest 
przewidziany dla osób, których 
stan zdrowia nie pozwala na zabiegi 
w warunkach ambulatoryjnych, ale 
nie wymaga całodobowego nadzoru 
medycznego. Podstawowa różnica 
polega na tym, że pacjent przycho-
dzi do szpitala co rano na oddział 
dzienny i ma taką samą opiekę jak 
pacjenci hospitalizowani, natomiast 
po południu wychodzi do domu. 
Z takiej formy najczęściej korzysta-

Rehabilitacja z NFZ

Rehabilitacja jest bardzo ważną częścią leczenia 
i co roku korzysta z niej kilka tysięcy Polaków. Na za-
biegi kierowani są pacjenci po wypadkach samocho-
dowych, kontuzjach sportowych, udarach, wszczepie-
niu endoprotez kolanowych i biodrowych oraz osoby ze 
zwyrodnieniami stawów i kręgosłupa. Niestety częstym 
problemem jest czas oczekiwania, który w zależności 
od rodzaju schorzenia wynosi od kilku tygodni do kilku 
miesięcy a w niektórych przypadkach to ponad rok.
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ją osoby po urazach narządu ruchu, 
po operacjach, ale możliwe są też 
inne wskazania np. neurologiczne, 
reumatologiczne oraz kardiologicz-
ne. W tym przypadku pacjent ma 
także dowolność jeżeli chodzi o wy-
bór placówki. W placówce do której 
się wybieramy musimy odbyć kon-
sultację u lekarza z oddziału, który 
może przed rozpoczęciem zajęć 
skierować nas na dodatkowe bada-
nia. Zajęcia trwają od trzech do sze-
ściu tygodni, codziennie do pięciu 
zabiegów.

Rehabilitacja w szpitalu
Jest przeznaczona dla chorych, 

którzy nie są samodzielni i oprócz 
rehabilitacji wymagają stałej opieki 
medycznej. Najczęściej są to osoby 
bezpośrednio po urazach, ampu-
tacjach i różnego typu operacjach. 
Skierowanie na tzw. stacjonarną 
rehabilitację ogólnoustrojową wy-
stawia lekarz oddziału urazowo-
-ortopedycznego, chirurgicznego, 
neurochirurgicznego, neurologicz-
nego, reumatologicznego, chorób 
wewnętrznych, onkologicznego, gi-
nekologicznego, urologicznego oraz 
lekarz poradni rehabilitacyjnej ura-
zowo-ortopedycznej, neurologicz-
nej, reumatologicznej. Dodatkowo 
do skierowania powinna być załą-
czona dokumentacja medyczna po-
twierdzająca rozpoznanie. Również 
w tym przypadku rehabilitacja trwa 
od trzech do sześciu tygodni, każde-

go dnia maksymalnie pięć zabiegów. 
Pobyt na oddziale można wydłużyć, 
taką decyzję podejmuje lekarz pro-
wadzący. Potrzebna jest również pi-
semna zgoda dyrektora właściwego 
oddziału wojewódzkiego NFZ.

Rehabilitacja neurologiczna
Jest najbardziej obleganym rodza-

jem rehabilitacji. Korzystają z niej 
pacjenci po udarach, z dystrofią 
mięśni, stwardnieniem rozsianym, 
po operacjach mózgu i urazach krę-
gosłupa. W tym przypadku rehabi-
litacje można podzielić na wczesną, 
która może trwać sześć, dziewięć a 
nawet szesnaście tygodni w zależ-
ności od stanu pacjenta. Przyjęcie 
chorego na oddział rehabilitacji jest 
realizowane od razu po wypisie lub 
14-30 dni od dnia wypisu z oddziału, 
na którym pacjent był leczony. Czas 
oczekiwania jest zależny od rodzaju 
choroby i stanu pacjenta.

W momencie zakończenia etapu 
wczesnej rehabilitacji neurologicznej 
pacjent może skorzystać z innych 
form rehabilitacji: w trybie ambula-
toryjnym, domowym lub stacjonar-
nym.

Kto może jeszcze się ubiegać 
o bezpłatną rehabilitację?

NFZ refunduje również zajęcia 
rehabilitacyjne dla pacjentów z cho-
robami serca i płuc. Z tak zwanej 
rehabilitacji kardiologicznej może 
skorzystać chory po ostrych zespo-

łach wieńcowych, plastyce naczyń 
wieńcowych, zabiegach kardiochi-
rurgicznych, zabiegach chirurgi 
naczyniowej i zaostrzeniach niewy-
dolności serca. W tym przypadku 
pacjenci mają do dyspozycji zajęcia 
w formie stacjonarnej lub w oddzia-
łach dziennych.

Średni czas oczekiwania na przy-
jęcie na oddział rehabilitacji kardio-
logicznej wynosi od kilku dni do ok. 
miesiąca.

Warto na koniec podkreślić, że re-
habilitacja jest bardzo ważnym proce-
sem w trakcie leczenia, jednak w rze-
czywistości niestety często będziemy 
musieli zmierzyć się z dużymi kolejka-
mi co przełoży się na czas oczekiwania. 
Może on być różny w zależności od ro-
dzaju choroby, wybranego miejsca le-
czenia i stanu pacjenta, dlatego ciężko 
podać średni czas oczekiwania. Jeżeli 
mamy taką  możliwość, to sprawdź-
my przed wyborem  placówki  jaki 
jest czas oczekiwania w informatorze 
NFZ lub telefonicznie. W niektórych 
miejscach czas oczekiwania to czasami 
nawet kilka lat. Powinniśmy w takim 
przypadku sprawdzić inne miejsca  
w naszej okolicy i wybrać takie w któ-
rym otrzymamy jak najszybciej po-
moc. W przypadku rehabilitacji czas 
jest kluczem do pełnego powrotu do 
zdrowia, dlatego należy zrobić wszyst-
ko by odbyło się to w jak najkrótszym 
czasie.

oprac. W. Jakubek

Dystrybutor: SIROWA POLAND Sp. z o.o.

NYDA PLUS 
100 ml + aplikator + grzebień

NYDA
50 ml, atomizer + grzebień

· Potwierdzona skuteczność – wystarczy jedna aplikacja! 
· Kompleksowe działanie – przeciw wszom i gnidom
· Bardzo dobra tolerancja, bez podrażnień skóry
· Nie zawiera neurotoksycznych insektycydów
· Nie wchłania się i łatwo zmywa z włosów
· Ułatwia rozczesywanie włosów i wyczesywanie pasożytów
· Dla dzieci od 2 roku życia

+ większe opakowanie
+ innowacyjny grzebień do aplikacji
+ idealna do długich włosów
+ bez substancji zapachowych

Likwiduje 
wszy i gnidy
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Kraina lasów i żubrów
Jako pierwszy punkt na zimo-

wej mapie polski wybraliśmy Pusz-
czę Białowieską. Tylko tam można 
zobaczyć prawdziwą zimę w praw-
dziwym lesie. Każdy kto się tam 
wybierze na pewno doceni dzikie 
białowieskie lasy, wyjątkowe ze 
względu na swoją urodę i walory 
przyrodnicze. Warto  zwrócić uwa-
gę na charakterystyczne dla tamtej-
szych lasów monumentalne dęby, 
które pamiętają czasy Władysława 
Jagiełły. Oprócz tego w puszczy 
białowieskiej możemy zobaczyć 
w naturalnym środowisku Żu-
bry. Zobaczenie tego rzadkiego już 
w europie zwierzęcia ułatwią nam 
ślady na śniegu jakie po sobie zo-
stawia. Obszar puszczy jest bardzo 

rozległy dlatego warto zainwesto-
wać w przewodnika, który pomo-
że zobaczyć ciekawe miejsca i uni-
katowe zwierzęta. Dla tych, którzy 
nie chcą spacerować, rozwiązaniem 
mogą być narty biegowe. W cen-
tralnej części puszczy znajduje się 

Białowieża-centrum turystyczne 
regionu, gdzie znajduje się siedziba 
parku narodowego, muzeum, cer-
kiew, liczne hotele i kwatery oraz 
lokale gastronomiczne.

Kraina kopalni
Kolejnym nietypowym miej-

scem o którym pomyśleliśmy jako 
destynacji na nieszablonowy wy-
pad zimowy jest Górny Śląsk. Jest 
to miejsce, które może nie koja-
rzyć się z turystyką, bo mało kto się 
spodziewa znaleźć ciekawe miej-
sca w tym przemysłowym regio-
nie. Jest to jednak niesłuszna teza. 
Podziemne atrakcje Zabrza czy 
Tarnowskich Gór pozwalają zapo-
znać się z historią górnictwa oraz 
dostarczą wielu emocji osobom 

Ferie czas zacząć  
– zimowe inspiracje

Już za chwilę rozpocznie się okres ferii zimowych. Najprostszym i najczęstszym po-
mysłem na ich spędzenie jest wyjazd na narty czy snowboard. Są jednak tacy, którzy 
nie przepadają za takimi formami aktywności lub na przykład z przyczyn zdrowotnych 
nie mogą ich uprawiać. Nie są to na szczęście jedyne sposoby na spędzenie ferii zi-
mowych wraz ze swoimi dziećmi czy wnukami. Postanowiliśmy podpowiedzieć Wam, 
jak ciekawie i nietypowo odpocząć w tym okresie.
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w każdym wieku. Wycieczka może 
okazać się szczególnie atrakcyjna 
dla osób, które nie lubią zimna, po-
nieważ pod ziemią jest dużo cieplej 
niż na powierzchni.

W zabrzańskiej kopalni Guido 
można zobaczyć, jak pracowali gór-
nicy w ostatnich dwóch wiekach. 
Zwiedzanie odbywa się na dwóch 
głębokościach - 170 i 320 metrów, ta 
ostatnia niedostępna jest dla dzieci 
poniżej 7. roku życia. Multimedial-
na ekspozycja pokazuje pracę ludzi 
i koni w minionych latach, do tego 
na niższym poziomie kopalni orga-
nizowane są przedstawienia i kon-
certy. Jednorazowy wstęp na oba 
poziomy kosztuje 36 zł dla osoby 
dorosłej i 31 zł dla dzieci.

W Zabytkowej Kopalni Srebra 
w Tarnowskich Górach zrekonstru-
owano wyrobisko sprzed kilku stu-
leci, a część podziemnej trasy prze-
mierza się łodziami. Drogą wodną 
zwiedza się też Sztolnię Czarnego 
Pstrąga w tej samej miejscowości. 
Bilet łączony do kopalni i sztolni 
kosztuje 36 zł dla dorosłych i 29 dla 
dzieci i młodzieży.

Kraina zamków
Następnym przystankiem na 

naszej mapie jest Jura Krakowsko-
-Częstochowska.

Na pytanie co można tam ro-
bić zimą, odpowiedź jest prosta.  

To samo co latem, czyli spacerować 
jeździć konno, zwiedzać zabytko-
we zamki. Należy jednak wcześniej 
sprawdzić godzinny, w których 
można je zwiedzać, ponieważ czę-
sto są inne niż latem. Taka sytuacja 
ma miejsce np. w zamku w Piesko-
wej Skale czy w Bobolicach gdzie 
można zwiedzać tylko w weeken-
dy. Zamek w Ogrodzieńcu można 
zobaczyć tylko wtedy gdy aura po-
zwala i tylko dla zorganizowanych 
grup. Należy pamiętać, że jest to 
wyżyna, czyli teren na którym nie 
trudno o górki na których można 
pojeździć na sankach. Będąc na 
jurze możemy zorganizować sobie 
kulig, ognisko, czy pojeździć na qu-
adach. Przede wszystkim warto tu 
przyjechać pospacerować po lasach 
i dolinach Jury. Osoby, które chcą 

na jurze zobaczyć trochę historii, 
powinny wybrać się na  wyciecz-
kę szlakiem Orlich Gniazd. Jest to 
szlak turystyczny ciągnący się od 
Krakowa aż do Częstochowy. Pro-
ponujemy taką wycieczkę zaplano-
wać na kilka dni, ponieważ ma on 
długość 163,9 km. Szlak zawdzięcza 
swoją nazwę leżącym na jego trasie 
ruinom zamków i warowni nazy-
wanych Orlimi Gniazdami. Wszy-
scy fani historii a także legend z nią 
związanych powinni się tu wybrać 
i poczuć niezapomniany, tajemni-
czy klimat, a także zobaczyć liczne 
formacje skalne, które są szczegól-
nie atrakcyjne właśnie zimą, gdy 
pokrywa je śnieg.

Mały Rzym
Tym mianem określany jest San-

domierz. Miasto warto odwiedzić 

nie zależnie od pory roku. Świetnie 
zachowany średniowieczny rynek, 
ratusz, kamienice i stare kościoły 
oraz zamek na wzgórzu robią wra-
żenie. Miasto ma swój unikatowy 
klimat, który sprzyja spacerom nie 
tylko po starych uliczkach ale też 
wąwozami, z których najciekawszy 
jest wąwóz Królowej Jadwigi, lesso-
wy, długi na pół kilometra, o stro-
mych zboczach.
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Kiedy jednak temperatura na 
dworze jest zbyt niska można udać 
się na podziemną wycieczkę po 
półkilometrowym labiryncie kory-
tarzy wydrążonych w skale. Ta trasa 
turystyczna jest otwarta codziennie 
od godziny 10 do 17 a bilet kosztu-
je tylko kilka złotych. Jeżeli atrakcji 
będzie nam mało, można wybrać 
się na wycieczkę do pobliskiego Ba-
ranowa Sandomierskiego w którym 
znajduje się renesansowy zamek, 
nazywany małym Wawelem.

Kraina górskich wędrówek
Karpacza nie trzeba przedsta-

wiać chyba nikomu. W okolicy 
jest sporo stoków narciarskich, 
ale nie tylko. W tym regionie są 
wspaniałe warunki do uprawiania 
wszelkich sportów zimowych. Dla 
tych, którzy nie lubią nart propo-
nujemy łyżwy, alpejski tor bobsle-
jowy czy ścieżkę saneczkową. Fani 
wędrówek pieszych znajdą w Kar-
konoszach wiele urozmaiconych 
szlaków turystycznych, po których 
można także jeździć na nartach ski-
turowych. Karkonosze są łagodne, 
a szlaki zimowe są dobrze oznako-
wane. Turysta, który poczuje trudy 
wędrówki może odpocząć i posilić 
się w jednym z licznych schronisk. 

Szczególnie polecamy Samotnie, 
która jest położona w pięknej oko-
licy nad Małym Stawem. Będąc 
w Karpaczu musimy odwiedzić 
świątynie Wang, ponieważ jest to 
jeden z 32 zachowanych do dzisiaj 
skandynawskich zabytków archi-
tektury romańskiej, który dziwnym 
zrządzeniem losu trafił właśnie do 
Karpacza. Jest to jedyny taki obiekt 
w Polsce.

Kraina wodospadów
Szklarska Poręba to miasto  

w którym na pewno nie będziemy 

się nudzić. Charakterystycznym 
elementem miasta jest bardzo do-
brze zachowane budownictwo 
wczasowe, znajdziemy także kil-

kanaście kościołów z XVI-XVII 
wieku i muzeum mineralogiczne. 
W niewielkiej odległości od mia-
sta znajdują się dwa przepiękne 
wodospady. Wodospad Szklarki  
i Kamieńczyka, bo to o nich mowa 
przypadną do gustu na pewno 
wszystkim fanom fotografii. War-
to nadmienić, że uroki wodospa-
du Kamieńczyka docenili również 
twórcy filmu „Opowieści z Narni: 
Książe Kaspin”, którzy uwiecznili 
go w filmie.

Jest tu także coś dla fanów psich 
zaprzęgów, ponieważ w mieście 

znajduje się kilka firm, które zorga-
nizują i zrealizują taką przygodę.

Jak widać w Polsce nie brakuje 
miejsc do których warto się wybrać 
zimą. Wystarczy jedynie trochę 
dłużej poszukać i nie iść na łatwiznę  
w trakcie wyboru miejsca na ferie. 
Do tych wszystkich miejsc, które 
opisaliśmy, wybierzmy się z dzieć-
mi, wnukami, żeby od najmłod-
szych lat pokazywać im piękno 
naszego kraju i zarażać ciekawością  
i chęcią do podróżowania.

oprac. W. Jakubek



Świeradów-Zdrój
Świeradów-Zdrój to niewielkie miasteczko  
w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, 
w paśmie Sudetów zwanym Górami Izerskimi. 
Schowane jest w uroczej kotlinie otoczonej od 
południa zboczami Stogu, Zajęcznika od północ-
nego-zachodu oraz Sępiej Góry od strony północ-
no-wschodniej. Środkiem kotliny przepływa rzeka 
Kwisa.
Miasteczko nazywane jest perłą uzdrowisk dol-
nośląskich. W XVIII wieku odkryto tu lecznicze 
wody mineralne, a w 1899 r. wybudowano stoją-
cy do dziś Dom Zdrojowy wraz z  otaczającym go 
Parkiem Zdrojowym. Imponujący XIX-wieczny 
budynek, oferujący 200 miejsc noclegowych, przy-
wodzi na myśl Czarodziejską Górę Tomasz Manna 
i uzdrowisko w Davos, gdzie Hans Kastorp leczył 
swoje płuca i duszę. Znajduje się tu między innymi 
80-metrowa modrzewiowa Hala Spacerowa. Moż-
na korzystać z basenów, podziwiać egzotyczną ro-
ślinność, wypoczywać na przestronnych tarasach, 
odwiedzać sztuczną grotę (niegdyś pijalnie wód) 
oraz galerię widokową na wieży z zegarem.

Wędrówki bliskie i dalekie
Nasz cykl najpiękniejszych miejsc w Polsce trwa.  

W tym numerze także zachęcam do wędrówek zimą. 
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Świeradów-Zdrój to jednak nie tylko uzdrowisko, to 
też miejscowość typowo turystyczna. Jest tu dobrze 
rozwinięta baza noclegowo-hotelowa. Na Stogu Izer-
skim znajduje się zabytkowe schronisko górskie z 1924 
roku. Zimą do dyspozycji są dwa tory saneczkowe oraz 
sześć wyciągów narciarskich, a także całoroczna kolej 
gondolowa na Stóg Izerski nad oświetloną nartostradą 
o długości 2500 metrów.
Miasteczko i okolice to wspaniałe miejsce dla tury-
stów szukających ciekawostek historycznych. Warto 
odwiedzić XIX wieczne, nadal działające, zakłady ku-
racji borowinowej (Łazienki Marii i Łazienki Leopol-
da). Można też podziwiać Czarci Młyn zbudowany ok. 
1890 roku. Na obrzeżach Świeradowa znajduje się wie-
le zabytkowych chat, powstałych jeszcze w XIX wieku 
i stanowiących obecnie ciekawe urozmaicenie pięknej 
architektury uzdrowiska. Na stokach gór Izerskich po-
dobno znajdowały się kiedyś pogańskie świątynie.
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Zimą także lubimy podróżować. Jeśli znacie miejsca, które 
chcielibyście, żebyśmy opisali, zachęcam do pisania!

Przyjemnych podróży!

Zwardoń
Także w Beskidzie Żywieckim, tuż przy granicy ze Słowacją, leży 
wieś Zwardoń. W Zwardoniu działa ok. 15 wyciągów orczykowych, 
a główne stoki to Duży i Mały Rachowiec. Trasy nie są bardzo am-
bitne, ale zaletą są małe kolejki do wyciągów i specyficzny mikrokli-
mat, dzięki któremu śnieg na przełęczy utrzymuje się czasem aż do 
kwietnia. Jest to też świetna baza wypadowa na stoki słowackie.
Łagodne masywy Beskidu Żywieckiego i przełęcze górskie wo-
kół Zwardonia to wspaniałe tereny do nordic walkingu, biegówek  
i zwykłych spacerów. Malownicze trasy spacerowe kuszą romantycz-
nymi nazwami, takimi jak Aleja Zakochanych, Aleja Westchnień 
czy tajemnicza Wężowa Góra. Ze szczytu Rachowca rozciąga się 
przepiękna panorama Żywiecczyzny. Warto wybrać się do rezerwa-
tu przyrody Butorza w dolinie Roztoki na północno-wschodnich 
stokach Rachowaca, gdzie występuje ponad 100-letni drzewostan 
świerkowy.

 Tran z dorsza atlantyckiego
 Naturalne kwasy omega-3
 Farmaceutyczna jakość (WHO) 

bez metali ciężkich

ZASTOSOWANIE:
Dla dzieci i dorosłych:

 w okresach obniżonej odporności,
 dla wzmocnienia kości u dzieci  

i osób starszych,
 w celu poprawy kondycji skóry  

i włosów

DOPPELHERZ AKTIV TRAN 
na odporność
120 kapsułek, suplement diety

DZIAŁANIE:
Tran z dorsza atlantyckiego (olej  z watroby dorsza) jest źródłem naturalnych witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach (A+D) oraz niezbędnych kwasów tłuszczowych typu 
omega-3. Witaminy A i D mają wpływ na wzmocnienie układu odpornościowego,  
a wit. D na przyswajanie wapnia. Układ immunologiczny jest złożonym systemem, 
który odpowiada za utrzymanie odpowiedniej bariery ochronnej, a w razie jej złama-
nia, za rozpoznawanie drobnoustrojów i ich neutralizację. 
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH.

DOPPELHERZ AKTIV  WITAMINA D3 2000
30 kapsułek, suplement diety

ZASTOSOWANIE:
Według najnowszych rekomendacji kli-
nicznych dawka 2000 j.m. (jednostek mię-
dzynarodowych) witaminy D jest zalecana 
dla całej populacji zdrowych dorosłych,   
w celu zachowania: prawidłowej odporno-
ści, pracy mięśni i zdrowia kości.
Stosowanie witaminy D jest szczegól-
nie zalecane osobom:

  spędzającym większość dnia w po-
mieszczeniach,

  stosującym filtry UV lub unikającym 
słońca,

  w starszym wieku,
  z nadwagą. odżywieniu plamki żółtej

DZIAŁANIE:
Witamina D w organizmie pochodzi w głównie z syntezy w skórze pod wpływem sło-
necznego promieniowania UV, ale dla uzyskania odpowiedniej produkcji tej witaminy, 
należałoby przebywać na słońcu - bez kremów ochronnych - przynajmniej pół godziny 
dziennie w okresie od kwietnia do października. Typowe filtry UV redukują bowiem wy-
twarzanie tej witaminy nawet o 95%. Współczesny styl życia, przebywanie wielu godzin 
w pomieszczeniach sprawia, że synteza skórna jest niewystarczająca.

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 nie-
właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Tabex 1,5 mg
100 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 1,5 mg cytyzyny.
Działanie: zmniejszanie zależności organizmu od nikotyny bez objawów od-
stawienia
Wskazania: leczenie uzależnienia od nikotyny.
Podmiot odpowiedzialny: SOPHARMA Warszawa, Sp. z o.o.

Sudokrem care & protect 
30 g, maść

Maść ochronna o unikalnym składzie, gwarantująca potrójne działanie, opracowana 
specjalnie do skóry podatnej na odpieluszkowe odparzenia skóry. Działa łagodząco  
i ochronnie na skórę, tworzy barierę zabezpieczającą przed czynnikami drażniącymi, 
co zapobiega nawrotom objawów.
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Sp. z o.o.
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Nome 1925 r.
W połowie lat dwudziestych 

Nome było niewielkim miastecz-
kiem leżącym nad Snake River u wy-
brzeży morza Beringa, zamieszkałym 
przez ok. półtora tysiąca mieszkań-
ców, głównie górników pracujących  
w okolicznych kopalniach, które 
należały do Pioneer Mining Com-
pany. Kilkuset kolejnych mieszkań-
ców, głównie rdzennej ludności żyje  
w najbliższej okolicy. W miastecz-
ku znajdował się niewielki szpitalik,  
w którym pracował jeden lekarz  
– dr Curtis Welch wraz z czterema pie-
lęgniarkami. W grudniu 1924 r. zgło-
siła się do niego rodzina indiańska  
z St. Cross (niewielkiej wioski obok 
Nome) z chorym dzieckiem. Welch 
nie rozpoznał dyfterytu, a chłopiec 
zmarł. Z powodu braku zgody rodzi-
ców doktor nie przeprowadził autop-
sji u zmarłego dziecka. W ciągu kilku 
następnych dni zmarło kilkoro dzieci 
rdzennych mieszkańców. Sama cho-
roba została rozpoznana dopiero 21 
stycznia u siedmioletniego Stanleya 
Bessie’ego. Było to jej późne stadium. 
Zmarł on jeszcze tego samego dnia.

22. stycznia zostało zwołane 
nadzwyczajne zebranie Rady Miasta 
Nome, na którym dr Welch przed-
stawił sytuację. Okazało się, że Nome 

potrzeba ok. milion jednostek su-
rowicy, której miasto nie posiada-
ło – dysponowano jedynie znikomą 
ilością preparatu, który już dawno 
utracił datę ważności. Z każdym ty-
godniem możliwość wybuchu epide-
mii stawała się coraz bardziej realna. 
Mimo próśb wysyłanych do Ancho-
rage i Juneau o ważną surowicę, nie 
udało się jej sprowadzić w czasie se-
zonu żeglugowego. Próby podania 
chorym starej antytoksyny zakończy-
ły się tragicznie – zmarło dwoje dzie-
ci. Jeszcze tego samego dnia wysła-
no telegram z ostrzeżeniem, że lada 
chwila może wybuchnąć epidemia, 
oraz ponowną prośbę o dostarczenie 
surowicy. Wiadomość szybko dotarła 
do najdalszych zakątków Alaski. Nie-
stety na jej terytorium znajdowało się 
tylko ok. 300 tys. jednostek zlokalizo-
wanych w szpitalu w Anchorage, po-
zostałą ilość trzeba było sprowadzić  
z różnych szpitali, znajdujących się na 
Zachodnim Wybrzeżu USA: Seattle, 
San Francisco...

W ciągu kolejnych dni umierają 
następne dzieci, a rodzice zgłaszają 
się z podejrzeniami nowych zarażeń 
– w sumie pewnych jest aż dwadzie-
ścia przypadków błonicy, możliwych 
zaś niemal pół setki.

W tych dniach w biurze guber-

natora trwała dyskusja o tym, w jaki 
sposób ma być dostarczona surowica 
– część osób chciała, by dostarczyć 
ją samolotem. Niestety ciężkie wa-
runki pogodowe, śnieżyce i ujemne 
temperatury rzędu minus 30 stopni 
sprawiły, że najlepsi ówcześni piloci 
nie chcieli lecieć. Z racji, że nie moż-
na było dowieźć szczepionki drogą 
morską, gubernator Scott Bone, nie 
czekając na nadejście pomocy z Za-
chodniego Wybrzeża, podjął decy-
zję o wysłaniu jej psimi zaprzęgami. 
Najbardziej znany ówczesny maszer 
i trener psów – Leonhard Seppala 
dostał polecenie przygotowania całej 
trasy, jej organizacji i miejsc zmian. 
Wyliczono, że bieg sztafetowy dotrze 
do Nome w ciągu mniej więcej dwu-
nastu dni. Drobiazgowo analizowa-
no każdy odcinek trasy; zmieniono 
plany dotyczące podziału biegu je-
dynie na dwa etapy. W celu przyspie-
szenia czasu dostawy została podję-
ta decyzja, aby część drogi przebyć 
koleją – w ten sposób odpowiednio 
zabezpieczoną szczepionkę prze-
transportowano do Nenany. Stąd 
wyruszyły wybrane przez Edwarda 
Wetzela psie zaprzęgi. Także Wetzel, 
już w czasie trwania sztafety, zmie-
nia początkową decyzję o dwóch 
etapach, dzieląc ją na wiele mniej-

Alaska i Balto
historia psich zaprzęgów

W marcu każdego roku odbywa się na Alasce jeden z najdłuższych i chyba najtrudniejszych 
wyścigów świata… Jest to wyścig psów zaprzęgowych – „Iditarod Trial Sleddog Race”, który 
rozgrywany jest nieprzerwanie od 1973 r. Historia tego wyścigu ma jednak dłuższą tradycję, 
sięgającą wydarzeń zimy 1925 r. i tego, co się wówczas działo w Nome – mieście położonym 
na krańcu świata. Działo się tam wiele, gdyż w tym czasie wybuchła epidemia dyfterytu, której 
rozprzestrzenieniu się zapobiegły psy zaprzęgowe oraz ich przewodnicy lub, jak się określa, 
maszerzy (ang. słowo musher[s]). Aby zrozumieć to, co się wówczas stało, trzeba choć trochę 
poznać samą Alaskę taką jaka istniała do 1930 r., no może końca lat trzydziestych. Alaskę, która 
budowała miasta w ciągu miesiąca, w której miasta umierały w ciągu tygodnia... Terytorium, na 
którym było więcej szlaków dla psów zaprzęgowych niż linii kolejowych i dróg razem wziętych...
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szych odcinków. W czasie tych trud-
nych dni Alaski nie ominęły wojny 
podjazdowe, rozgrywane na łamach 
różnych czasopism przez zwolenni-
ków i przeciwników przewozu psimi 
zaprzęgami.

Pakunek ze szczepionką waży 
około 20 funtów.

Pierwszym „maszerem„ jest 
William „Wild Bill„ Shannon. Wy-
rusza 27 stycznia. Jego zaprzęg li-
czy dziewięć psów, których prze-
wodnikiem jest pięcioletni Blackie. 
Pogoda pogarsza się coraz bar-
dziej. Do zajazdu w Minto dociera  
28 stycznia o trzeciej rano. Ma od-
mrożoną twarz, psy – poranione 
łapy. Po krótkim postoju zostawia 
trzy najbardziej zmęczone; dwo-
je z nich umiera. Wyczerpany do-
ciera do Tolovany w południe  
28 stycznia. On i jego psy są w tak 
złym stanie, że tego samego dnia za-
pada decyzja, by skrócić trasę, którą 
będą przemierzać poszczególni ma-
szerzy; oznacza to także zwiększenie 
ilości zaprzęgów w tej sztafecie. Od 
Shannona przesyłkę odbiera Edgar 

Kallands, który wskutek obniżenia 
się temperatury, dociera do zajazdu 
w Manley Hot Springs z odmrożo-
nymi rękami. Kolejne zaprzęgi kiero-
wane przez Dana Greena i Johny’ego 
Folgera docierają w okolice Tanany. 
Ten drugi nad Tananę przybywa jesz-
cze 28 stycznia. Po nich „pałeczkę” 
przejmują Sam Joseph, Tytus Nikolai, 
Dave Corning, Harry Pitka, Billy Mc-
Carty oraz Edgar Nollner. Szczepion-
ka w Galenie jest już 29 stycznia. Tam 
też docierają informacje, że sztafeta 
staje się wydarzeniem na skalę krajo-
wą, a dziennikarze piszą płomienne 
artykuły o tym, co się dzieje. Spora 
część dużych tytułów we wszystkich 
większych miastach podaje ”bieżą-
ce” informacje o morderczym biegu. 
Duża część Stanów doświadcza mro-
zów i śnieżyć, z którymi zmagają się 
maszerzy. To wtedy m.in. zamarza 
rzeka Hudson. 30 stycznia w trasę ru-
sza George Nollner, który dociera do 
Bishop Mountain, gdzie przekazuje 
szczepionkę Charliemu Evansowi, 
który przewodzi kolejnemu zaprzę-
gowi. Po dotarciu do Nulato okazuje 

się, że psy, które nie miały odpowied-
nio zabezpieczonych łap trzeba spisać 
na straty. Tam przesyłkę przejmuje 
Tommy Patsy, który jednocześnie do-
wiaduje się, że liczba potwierdzonych 
przypadków błonicy wzrosła do 27. 
Mimo że do przebycia pozostały naj-
trudniejsze odcinki trasy, maszerzy 
postanawiają biec dalej; zaprzęgi pod 
ich wodzą pokonują średnio 30 mil na 
jednej zmianie. Wśród nowych prze-
wodników, wyszukanych po zmianie 
decyzji o organizacji trasy, jest także 
kolejny Norweg, pracownik jednej 
z wielu kopalni – Gunnar Kaasen. 
Patsy bez większych kłopotów, lecz  
w coraz gorszych warunkach, dociera 
do Kaltag. Następnym maszerem jest 
Jack Screw – 31 stycznia nad ranem 
przybywa do jednego z wielu schro-
nisk – Old Woman Shelter. Ogrzaw-
szy antytoksyny [działo się to zresztą 
w czasie każdego przekazywania], 
powierza je Victorowi Anagicko-
wi, który dowozi leki do Unalakleet. 
Stamtąd do zajazdu w Shaktoolik 
dociera Myles Gonangnan. W tym 
czasie odczuwana temperatura wy-
nosi minus 70 stopni F [ok. minus 57 
stopni C]. Seppala, który jako następ-
ny miał przejąć szczepionkę nie do-
tarł na miejsce zmiany. W tej sytuacji 
w trasę rusza Henry Ivanoff. Szalejąca 
śnieżyca sprawia, że szlaku prawie 
nie widać. Temperatura obniża się  
o kolejne 10 stopni F. Żeby tego było 
mało psy zwietrzyły trop reniferów, 
co skończyło się splątaniem zaprzęgu. 
W czasie próby opanowania sytuacji 
Ivanoff zauważa idącego w stronę 
Shaktoolik Seppalę. W takich warun-
kach przekazuje mu szczepionkę. Ten 
zawraca psy w stronę niebezpieczne-
go przejścia przez lód, zwanego Nor-
ton Sound. 

Od Unaglik zespół Seppali prowa-
dził Togo – ulubiony, a przy tym naj-
bardziej doświadczony pies maszera. 
Do zajazdu w Point Izaak dociera ok 
ósmej wieczór. W nocy pierwsze-
go lutego, po krótkim odpoczynku, 
rusza na szlak. Lód na Norton So-

Leonhard Seppala i jego zaprzęg
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und zaczyna pękać, Norweg zmie-
nia więc trasę – idzie przez wysokie 
góry [1500 m n.p.m.], docierając do 
Golovin. Odczuwalna temperatura 
oscyluje cały czas w okolicach minus 
70 stopni F, śnieżyca i wiatr, wiejący 
z prędkością 65 mil/h sprawiają, że 
mało co widać. W Golovin na zmę-
czony zaprzęg czekają kolejne złe no-
winy – liczba zarażonych wzrosła do 
28 dzieci, a surowicy wystarczy dla 
ok. trzydziestu – czterdziestu osób. 
Nawet dr Welch prosi, by nie ryzy-
kować. Szczepionka jest zbyt cenna, 
aby ją stracić. Charlie Olson podej-
muje decyzję o ruszeniu w trasę…  
W tracie podróży gubi szlak, ale osta-
tecznie zmęczony i z odmrożonymi 
rękami dociera do Bluff, gdzie prze-
syłkę odbiera Gunnar Kaasen.

Na przewodnika zaprzęgu wyzna-
czył Balto, do tej pory nie wiadomo 
dlaczego. On sam twierdził, że miał 
widzenie, by właśnie ten pies, będący 
zwykłym psem ciągnącym, o którym 
nie wiedziano nawet, jakiej jest rasy, 
został przewodnikiem.

Na szlaku trwa burza, wiatr osią-
ga prędkość 80 mil/h, świata nie wi-
dać dalej, niż na wyciągnięcie ręki… 
Zaprzęg prowadzi Balto. W pewnej 
chwili Kaasen orientuje się, że już 
minął Salomona. Zawraca. W czasie 
tego manewru paczka wpada w śnieg. 
Znajduje ją i zawraca na szlak. Jego 
zmiennik – Ed Rohn śpi spokojnie, 
nie spodziewając się, że ktoś ruszył 
w trasę. Wobec tego Kaasen ogrze-
wa się trochę i wciąż, w takich sa-
mych warunkach, biegnie, pokonując 
ostatnie 25 mil, dzielące go od Nome.  
Na Front Street cały zaprzęg przyby-
wa ok. piątej trzydzieści rano. Ma-
szer nie może ustać na nogach, psy 
nie mają sił, żeby szczekać. Podobno 
jedyne słowa, które wówczas wypo-
wiedział brzmiały: „Balto to cholernie 
dobry pies”.

W sumie ludzie i psy przebyli 
w warunkach ekstremalnie niskich 
temperatur, silnych wiatrów, zamie-
ci oraz mgieł trasę liczącą 674 mile 
[1085 km] w ciągu 127 godzin i 30 
minut, czyli niecałych pięciu i pół 

dni… W sumie w sztafecie uczest-
niczyło ok. 150 psów, w większości 
należących do ras syberian husky  
i alaskan malamute...

Różne relacje rozmaicie opi-
sywały to, co się wówczas działo. 
Różnice dotyczą w znacznej mierze 
dwóch spraw. Pierwsza to taka, że  
w czasie przeładunku psy Seppali, 
czując renifery także miały splątać 
swój zaprzęg. Druga mówi o tym, że 
Kaasen nie wracał do Salomona, tyl-
ko pojechał dalej.

Dostarczenie szczepionki na czas 
uratowało Nome i okolicę przed wy-
buchem epidemii, wszyscy chorzy 
wrócili do zdrowia. Dr Welch nato-
miast opisał ten przypadek w czaso-
pismach medycznych.

Epilog...
Historia ta dała początek praw-

dziwej euforii, która ogarnęła nie-
malże całe Stany Zjednoczone. 
Wszyscy chcieli zobaczyć Gunnara 
Kaasena i jego bohaterskie psy, któ-
rych symbolem stał się Balto. Przez 
około rok podróżowali oni przez 
cały kraj, biorąc udział w niezliczo-
nych sesjach zdjęciowych. Balto za-
grał nawet w kilku filmach. Postawa 
Kaasena spotkała się jednak z kryty-
ką ze strony pozostałych maszerów, 
szczególnie Seppali, którzy uważali, 
że na jego sukces pracowało wielu 
ludzi i wiele zaprzęgów.

W grudniu 1925 r. odsłonięto  
w nowojorskim Central Parku po-
mnik ku czci tych, którzy brali udział 
w sztafecie. Na wmurowanej w ka-
mień tablicy znajdowała się płasko-
rzeźba przedstawiająca maszera i psi 
zaprzęg, pod nią umieszczono napis:

„Dedicated to the indomitable 
spirit of the sled dogs that relayed 
anti toxin 600 miles over treachero-
us waters, through arctic blizzards, 
from Nenana to the relief of stric-
ken Nome in the winter of 1925 
Endurance, Fidelity, Intelligence”  
czyli „Dedykowane nieposkromione-
mu duchowi psich zaprzęgów niosą-

Data Kto [maszer] Skąd  / Dokąd Odległość [mile 
/ km]

27-28 stycznia Bill Shannon z Nenany do Tolovana 52/84
28 stycznia Edgar Kalland z Tolovana do Manley Hot Springs 31/50
28 stycznia Dan Green z Manley Hot Springs do jeziora Fish 28/45
28 stycznia Johnny Folger z Jeziora Fish do Tanana 26/42
29 stycznia Sam Joseph z Tanana do Kallands 34/55
29 stycznia Tytus Nikolai z Kallands do Nine Mile Cabin 24/39
29 stycznia Dave Corning z Nine Mile Cabin do Kokrines 30/48
29 stycznia Harry Pitka z Kokrines do Ruby 30/48
29 stycznia Bill McCarthy z Rubny do Whiskey Creek 28/45
29 stycznia Edgar Nollner z Whiskey Creek do Galeny 24/39
30 stycznia George Nollner z Galeny do Bishop Mountain 18/29
30 stycznia Charlie Evans z Bishop Mountain do Nulato 30/48
30 stycznia Tommy Patsy z Nulato do Kaltag 36/58

30-31 stycznia Jack Screw z Kaltag do Old Woman Shelter 40/64
31 stycznia Victor Anagick z Old Woman Shelter do Unalakleet 34/55
31 stycznia Myles Gonangnan z Unalakleet do Shaktoolik 40/64

31 stycznia Henry Ivanoff z Shakltoolik przekazanie w ręce 
Seppali

31 stycznia / 1 
lutego Leonhard Seppala z Shaktoolik do Golovin 91/146

1 lutego Charlie Olsen z Golovin do Bluff 25/40
1-2 lutego Gunnar Kaasen z Bluff do Nome 53/85
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cemu szczepionkę i pomoc z Nena-
ny przez 600 mil zdradzieckich wód, 
arktycznych zamieci do ogarniętego 
chorobą Nome w zimie 1925 r. Wy-
trwałość, Wierność, Inteligencja”.

Pomnik przedstawiający Bal-
ta został wykonany przez słynnego 
rzeźbiarza F. G. Rotha.

Niedługo potem Kaasen przeka-
zał Balta wraz z innymi psami oraz 
całym zaprzęgiem do objazdowego 
teatru. W trzy lata później, na prze-
łomie 1927 i 1928 r., bohaterski pies 
znalazł nowego właściciela i trafił do 
ZOO w Cleveland, gdzie spokojnie 
spędził ostatnie lata życia. Po śmier-
ci w 1933 r. został zakonserwowany, 
a jego ciało do dzisiaj można oglą-
dać w Muzeum Historii Naturalnej 
w Cleveland.

Znane są także historie życia 
dwóch innych psów należących do 
Seppali, które uczestniczyły w wy-
ścigu.

Pierwszym z nich był Togo 
nieduży, ważący niecałe 50 funtów. 
Obecnie jest eksponowany w Mu-
zeum Iditarod Trail Sleeddog Race 
w Wasilla na Alasce. W czasie wy-
ścigu miał 12 lat, co oznacza, że był 
jednym z najstarszych psów prze-
wodników, jakie brały udział w szta-
fecie. Od 1927 r., ze względu na wiek, 
nie biegał już w zaprzęgach. Umarł  
w 1929 r.

Fritz jako jedyny wrócił do miej-

sca skąd wyruszył, do Nome. Jego 
ciało można obejrzeć w tamtejszym 
muzeum. Był przyrodnim bratem 
Togo. Sztafetę prowadził razem 
z nim albo sam Seppala lubił za-
przęgi z dwoma psami prowadzący-
mi. Dożył 18 lat. Umarł w 1932 r. 

Leonhard Seppala uczestniczył 
w różnych wyścigach na terenie Sta-
nów Zjednoczonych; wziął też udział 
w zimowych igrzyskach olimpijskich 
w 1932 r. Na starość przeniósł się do 
Seattle, gdzie zmarł w wieku 90 lat.

Gunnar Kassen zmarł na raka  
w 1960 r. w Everett w stanie Wa-
szyngton. W ciągu wielu lat zbudo-
wano jeszcze kilka pomników bo-
haterskich psów. Można je oglądać  
w Seward Park w Nowym Jorku 
[Togo], w ZOO w Cleveland [Balto 
i Togo], w Palmer na Alasce [Balto] 
oraz w Anchorage [Balto, choć wiele 
opinii głosi, że przedstawia on inne-
go psa zaprzęgowego]. Sam Seppala 
doczekał się pomnika w Skibotn, 
skąd pochodził.

Iditarod Trail Sleddog Race
Początki tego rajdu sięgają 

przełomu lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych, kiedy to wzrosło 
zainteresowanie wyścigami psich 
zaprzęgów. W 1973 r. dla uczcze-
nia pamiętnego biegu z Nenany do 
Nome został zorganizowany pierw-
szy Iditarod. Jednak dość szybko stał 

się imprezą komercyjną, rodzajem 
konkursu, znakomitym sprawdzia-
nem wytrzymałościowym dla lu-
dzi i psów. Obecnie liczy on około 
1150 mil; zaprzęgi wyruszają z Wil-
low, choć formalny start odbywa się  
w Anchorage. Co roku trasa biegnie 
innym szlakiem, raz północnym,  
a raz południowym. Zaprzęgi składa-
ją się z dwunastu do szesnastu psów, 
lecz warunkiem koniecznym do by-
cia sklasyfikowanym jest posiadanie 
na mecie rajdu co najmniej sześciu 
psów w zaprzęgu. Przewodnicy za-
bierają na trasę jedzenie dla siebie  
i swoich podopiecznych. Każdy wy-
ścig ma swojego honorowego ma-
szera do 1980 r. był nim Seppala. 
Funkcje tę pełnili także inni, którzy 
brali udział w historycznej sztafe-
cie do Nome. Jak na razie Gunnar 
Kaasen nie dostąpił tego zaszczytu. 
Czas przebycia tych setek mil waha 
się od niecałych dziewięciu do nawet 
trzydziestu dwóch dni, a najmniej-
sza różnica pomiędzy zaprzęgami 
wynosiła na mecie zaledwie jedną 
sekundę długość psiego pazura.

Legenda głosi, że mieszkańcy 
Nome dowiedziawszy się o tym, że 
sztafeta ze szczepionką wyruszyła 
z Nenany zapalili czerwoną latar-
nię, lampkę mającą symbolizować, 
że ratunek jest w drodze, że psy na-
dal biegną, że warto mieć nadzieję. 
Obecnie ostatni maszer, który przy-
bywa ze swym zaprzęgiem do Nome, 
zanim zamelduje się na mecie gasi ją. 
Ta symbolika upamiętnia te chwile 
z 1925 r. 

oprac. M. Grzeczyńska

G. Salisbury, L. Salisbury,  
The Cruelest Miles: The Heroic Story 
of Dogs and Men in a Race Against 

an Epidemic.
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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 unikatowy  
kalendarz na 2017 rok!

1. ciężar ciała / atrybut Temidy
2. czar, powab
3. gryzoń przy komputerze / boi się kota
4. zboże jare
5. kolejowa z peronami
6. takt, miarowość / lubi się powtarzać
7. dokuczliwy, natrętny owad
8. rośnie z koroną
9. podstawowa jednostka długości
10. trojańskie zwierzę
11. bywa wnękowa lub na garderobę
12. metalowa zapinka
13. łączy brzegi rzeki
14. mityczny grecki skrzydlaty koń
15. ogromny ssak morski
16. stoi na parkingu
17. nie banknot
18. cechuje wiersz
19. wielkie drzwi, wrota
20. przyganiał kocioł
21. służy do przechwywania pieniędzy, dokumentów
22. zdrowe warzywo z ząbkami
23. pęka w dziadku
24. warzywo o pomarańczowym korzeniu
25. zastąpią pasek
26. wiązany przez eleganta
27. w parze z Małgosią
28. między policzkami
29. gruby, pleciony sznur
30. damka lub tandem
31. gad z wysp Galapagos
32. część ogumienia pojazdu
33. jurysta
34. stolica nad Tybrem
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