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Drodzy Czytelnicy!

Ś
więta Bożego Narodzenia zbliżają 
się wielkimi krokami. Już niedługo 
usiądziemy przy wigilijnym stole, 

przełamiemy się opłatkiem i zaśpiewamy 
kolędy. Korzystając z okazji, chciałbym zło-
żyć wszystkim Państwu serdeczne życzenia. 
Spędźmy ten niezwykły czas w otoczeniu ro-
dziny, w zdrowiu i pogodnym nastroju, wyko-
rzystując go na odpoczynek od codziennych 
trosk. Niech te ostatnie dni roku będą okazją 
do refleksji, ale przede wszystkim spędzenia 
czasu z najbliższymi. Nie zawsze wiemy, jak 
właściwie go wykorzystać, dlatego przygoto-
waliśmy dla Państwa kilka porad i pomysłów. 
 
W trzecim numerze magazynu Czas na Zdro-
wie znajdą Państwo także m.in. świąteczne 
przepisy i wskazówki dietetyka dla diabety-
ków i osób z nadciśnieniem oraz informacje 
kto i jak może skorzystać z bezpłatnych le-
ków czy wyjazdu do sanatorium. Może przy 
najbliższej wizycie u lekarza warto podpytać, 
czy przyda się taki rodzaj leczenia? Zachęcam 
również do sprawdzenia się w kolejnym te-
ście – tym razem ze znajomości świątecznych 
tradycji z różnych zakątków naszego kraju.  
 
Mam głęboką nadzieję, że nadchodzący 
2017 rok będzie dla Państwa pomyślny 
i przyniesie jak najwięcej powodów do rado-
ści. Razem z całą Redakcją życzę Państwu 
jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zoba-
czenia w Nowym Roku.

Z pozdrowieniami,
Michał Pstrucha – redaktor prowadzący

W pracach nad tym numerem 
zaangażowani byli m.in.:

Przemysław Szybka – ekspert dzia-

łu zdrowie, doktor nauk farmaceu-

tycznych oraz specjalista farmacji 

aptecznej. Absolwent Wydziału Far-

maceutycznego i Studiów Dokto-

ranckich Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uni-

wersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor licznych 

publikacji naukowych, uczestnik międzynarodowych 

konferencji, głównie z zakresu farmakognozji.

Natalia Pokorna – dietetyk, eks-

pert działu dieta. Dietetyk Kliniczny 

i Sportowy zarówno z wykształce-

nia, jak i pasji. Posiada Certyfikat 

Jakości serwisu ZnanyLekarz, zdo-

była też tytuł „Lekarza Przyjaznego Pacjentowi”. In-

teresuje się tematyką racjonalnego żywienia i aktyw-

nego trybu życia oraz wpływem żywności na reakcje 

hormonalne. Autorka strony na Facebooku - Dietetyka 

dla Laika.

Katarzyna Matuszewska-Godzik 

– z wykształcenia kosmetolog i in-

struktor higieny. Pracuje jako der-

mokonsultantka w ZIKO Dermo 

w Krakowie. Autorka wielu artyku-

łów na temat pielęgnacji skóry. Interesuje się medy-

cyną, kuchnią, podróżami i sztuką.

mgr Magdalena Nagrodzka – psy-

cholog, psychoterapeuta. Zajmuje 

się psychoterapią krótkotermino-

wą dla osób zdrowych psychicznie 

doświadczających problemów ży-

ciowych np. z bliskimi związkami, stratami, kryzysami 

zdrowia psychicznego, pracą itp. Prowadzi także psy-

choterapię krótko- i długoterminową dla osób cierpią-

cych na zaburzenia nastroju, lękowe, odżywiania oraz 

zaburzenia osobowości.
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Szpinak, zielona papryka

Dynia, biała fasola

Brzoskwinie, fasolka szparagowa

odporność po antybiotyku?
Jak odbudować 

W
okresie rekonwa-
lescencji musimy 
szczególnie za-

dbać o odporność naszego 
organizmu. Radzimy, jak 
po odbytej kuracji wró-
cić do pełni sił i energii – 

opracował Przemysław Szybka, doktor nauk 
farmaceutycznych oraz specjalista farmacji 
aptecznej.

Pamiętaj o probiotykach

Antybiotyki wykazują działanie przeciwbakteryj-
ne. Niszczą zarówno bakterie chorobotwórcze 
jak i te, które są potrzebne organizmowi (bak-
terie probiotyczne). Dlatego też już w czasie 
trwania kuracji stosuje się probiotyki, których 

zadaniem jest ochrona naturalnej flory jelito-
wej. Zażywanie ich także po skończonej terapii 
przyspiesza wzrost liczby pożytecznych bak-
terii niezbędnych do trawienia i przyswa-
jania substancji odżywczych.  Zamiast 
lub wspólnie z priobotykami polecane 
są również produkty mleczne zawie-

Uwaga! W trakcie kuracji 
unikajmy soków z cytrusów, 
a zwłaszcza z grejpfruta i po-

marańczy, które mogą zaburzyć 
skuteczność działania antybiotyków. 

6 Czas na zdrowie
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Witaminy i mikroelementy potrzebne po chorobie

Witamina A
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Ryby, żółtka jajka, ser żółty

Szpinak, zielona papryka

Dynia, biała fasola

Brzoskwinie, fasolka szparagowa

odporność po antybiotyku?

rające wapń tj. jogurty, kefiry oraz maślanki. 
Najlepiej spożywać je kilka godzin przed lub po 
antybiotyku, gdyż mogą utrudniać jego wchła-
nianie (zwłaszcza tetracyklin).

Jak zadbać o siebie  
po chorobie?

Duże znaczenie w przebiegu rekonwalescencji 
ma wypoczynek – przede wszystkim sen, który 
powinien trwać co najmniej 7-8 godzin dziennie. 
Organizm wzmocni również umiarkowana ak-
tywność, np. krótkie spacery na świeżym powie-
trzu. Wysiłek fizyczny powinien być dostosowa-
ny do sił oraz możliwości po odbytej chorobie.

O jakie produkty  
uzupełnić dietę po kuracji  

antybiotykowej?

Po kuracji antybiotykiem należy ograni-
czyć ilość spożywanych słodyczy. Są one 
pożywką dla grzybów i drożdżaków, które 
mogłyby rozwinąć się i zająć miejsce poży-
tecznych bakterii priobotycznych.  Zalecana 
jest w szczególności dieta uwzględniająca lek-
kostrawne posiłki m.in. gotowana pierś z kur-
czaka czy też ryby, które uzupełnią niedobory 
białka. Natomiast owoce, warzywa oraz soki 
dostarczą niezbędnych witamin oraz mikroele-
mentów. Można również dodatkowo spożywać 
preparaty z jeżówki purpurowej, czosnku czy 
też zawierające beta-glukan, które wzmacniają 
odporność organizmu po chorobie. (AF)

Jeśli dokuczają Ci

Sięgnij po
Dexoftyal MD -
nawilżające i regenerujące 
krople do oczu 

 y pieczenie oczu
 y uczucie suchości oczu
 y uczucie piasku pod powiekami
 y zaczerwienienie oczu
 y nadmierne łzawienie
 y światłowstręt
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o lekach za darmo
Cała prawda

Ruszył program „Leki 75+”. Mowa oczywiście o formule darmowych leków dla seniorów. Ustawa 
o bezpłatnych farmaceutykach dla osób, które ukończyły 75. rok życia została wprowadzona  

1 września tego roku i precyzuje, które z nich można dostać „za darmo” – ma ułatwić życie 
wszystkim tym, którzy na drogie leki nie mogą sobie pozwolić. Kto, na jakich zasadach i w jaki 

sposób może je otrzymać? 

na zdrowie
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Takie prawo mają również lekarze-senio-
rzy. Ci zrobią to jednak tylko pro auctore 

(dla siebie) i pro familiae (dla swojej rodzi-
ny). Receptę na bezpłatne leki zrealizu-
jesz w aptekach na terenie całego kraju.  
Na liście znalazły się preparaty stosowane 
w leczeniu chorób typowych dla pacjentów 
w podeszłym wieku, które mają znaczą-
cy wpływ na jakość ich życia. Są to m.in. 
leki na nadciśnienie tętnicze, chorobę nie-
dokrwienną serca, udar mózgu, chorobę 

zakrzepowo-zatorową, cukrzycę, depresję, 
otępienie: zmiany zwyrodnieniowe typu al-
zheimerowskiego, chorobę Parkinsona. Leki 
umieszczone w wykazie pokrywają ponad 
81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 
75. roku życia.
„Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest 
dostępny na stronie internetowej  →

W
prowadzona w życie ustawa 
o darmowych lekach dla senio-
rów nie jest rozwiązaniem inno-

wacyjnym lub czymś, co powinno zaska-
kiwać – podobną formę pomocy można 
zaobserwować także w innych krajach Unii 
Europejskiej, m.in. w Niemczech czy Belgii. 
Na sfinansowanie projektu w budżecie 
zapisane jest 564,3 mln złotych. Podana 
wartość obejmuje pierwszy rok jego funk-
cjonowania. Jeśli przewidywania resortu 
się potwierdzą, to w samym 2016 roku 
seniorzy za leki zapłacą ponad 40% mniej 
niż do tej pory. Co więcej, kwoty na pro-
gram mają się systematycznie zwiększać 
i, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
w 2022 roku przekroczą miliard złotych. 

Kto może dostać 
darmowy lek?

Uprawniony do skorzystania z udogodnienia 
jest każdy, kto w momencie wydania recepty 
ukończył 75. rok życia – wiek weryfiko-
wany jest za pomocą numeru PESEL lub 
daty urodzenia. Na recepcie, w polu „kod 
uprawnień dodatkowych” musi znaleźć się 
litera „S”, a farmaceutyk powinien widnieć 
w aktualnym wykazie bezpłatnych lekarstw.

Co musisz zrobić, żeby otrzy-
mać bezpłatny lek w ramach 

programu?

Wiesz już, że jeśli chcesz skorzystać z progra-
mu „Leki 75+”, musisz spełnić kluczowe kry-
terium wieku. Kto natomiast może wystawić 
Ci specjalną receptę?
Receptę na darmowy lek otrzymasz od: 
• lekarza pierwszego kontaktu przyjmujące-

go w przychodni, do której należysz,
• pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 

Uwaga! Farmaceuta nie ma upraw-
nień do wpisywania literki „S” na 
recepcie nawet, jeśli spełniasz pozo-
stałe warunki i bezpłatny lek Ci się po 
prostu należy – pamiętać o tym musi 
lekarz pierwszego kontaktu. Nie pani-
kuj, jeśli na Twojej recepcie znajdą się 
również leki, za które musisz zapłacić 
– mogą widnieć na tym samym pa-
pierze, obok lub pod farmaceutykami 
objętymi programem „Leki 75+”. 

Leki za darmo dla osób „75 plus” są 
umieszczone w specjalnym wykazie. 
Na liście obowiązującej od 1 września 
znalazło się 1129 preparatów. Wykaz 
leków refundowanych ogłaszany jest 
raz na dwa miesiące w ramach ob-
wieszczenia Ministra Zdrowia. 

9 www.ZikodlaZdrowia.org
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oczywiście udać się właśnie do niego. 
Nic straconego. Jeśli Twój specjali-
sta stwierdzi, że powinieneś leczyć się 
właśnie tymi bezpłatnymi, wtedy prze-
każe Ci stosowną, pisemną informację, 
którą powinieneś przekazać lekarzowi 
pierwszego kontaktu. Otrzymasz więc 
zaświadczenie, z którym powinieneś 
odwiedzić swoją przychodnię i udać się 
do lekarza rodzinnego. Na specjalnym 
druku powinny się znaleźć  twoje dane, 
diagnoza choroby, nazwy zaleconych 
leków, dawkowanie oraz czas leczenia. 

Ministerstwa Zdrowia (www.75plus.mz.gov.pl – 
przyp. red.) i w Dzienniku Urzędowym Ministra 
Zdrowia.” – mówi Milena Kruszewska, Rzecz-
nik Prasowy Ministra Zdrowia. 

Wizyta u lekarza specjalisty 
a darmowe leki

Jesteś u reumatologa, kardiologa lub 
diabetologa i zastanawiasz się, czy 
dostaniesz receptę na darmowe leki? 
Z ustawy wynika przecież, że nie może 
on korzystać z literki „S” i wypisywać 
bezpłatnych medykamentów, choć 
z konkretnymi schorzeniami należy 

na zdrowie
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Recepta

 
 

Świadczeniodawca

 
Pacjent 

 PESEL
 

Oddział NFZ
 Uprawnienia dodatkowe

 
                  

Rp     
Odpłatność 

Data wystawienia:
 

Dane i podpis lekarza 
 

Dane podmiotu drukującego 

Data realizacji „od dnia”:
 

S



Aby otrzymać darmowy lek, po wi-
zycie u lekarza specjalisty udaj się 
z zaświadczeniem do swojego leka-
rza rodzinnego.

Od kogo nie dostaniesz 
recepty na darmowe leki?

Może zdarzyć się tak, że nie skorzy-
stasz z programu, nawet jeśli masz 
za sobą 75. rok życia. Dlaczego? 
Recept z charakterystyczną literką 
„S” nie otrzymasz od lekarzy POZ, 
którzy pełnią dyżur nocny lub świą-
teczny oraz od tych, którzy nie mają 
cię na swojej liście aktywnej (lista 
pacjentów, którzy zadeklarowali 
przynależność do konkretnego le-
karza rodzinnego) lub liście aktyw-
nej świadczeniodawcy, dla którego 
pracuje dany lekarz POZ. Wyjątek 
stanowi sytuacja, kiedy twój lekarz 
rodzinny jest nieobecny (np. przeby-
wa na urlopie), a zastępuje go inny le-
karz POZ, mający takie uprawnienia.
 (BS)

R E K L A M A
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„kod uprawnień do-

datkowych” musi 
znaleźć się litera „S”, 
a farmaceutyk powi-

nien widnieć w aktual-
nym wykazie bezpłat-

nych lekarstw.



K
ąpiel solankowa, okłady z borowiny, reha-
bilitacja ruchowa w wodzie, kuracje pitne, 

spacery przy tężniach… Sanatoria to zdecydo-
wanie polska specjalność. A co najważniejsze 
– leczenie uzdrowiskowe jest współfinansowane 
m.in. przez Narodowy Fundusz Zdrowia czy Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych.

Każda ubezpieczona osoba, której stan zdrowia 
tego wymaga, może otrzymać skierowanie na 
leczenie uzdrowiskowe. O tym, czy dany pacjent 
kwalifikuje się do pobytu w sanatorium, decy-
duje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (czyli 
taki, który ma podpisaną umowę z NFZ lub 
pracuje w placówce, która taką umowę posia-
da). Ocenia się zarówno wskazania, jak i prze-
ciwwskazania. To ważne, ponieważ leczenie 
bodźcowe może zaostrzyć przebieg niektórych 
schorzeń.  Na podstawie skierowania, które le-
karz lub pacjent dostarczy do wojewódzkiego 
oddziału NFZ, specjaliści z funduszu oceniają 
celowość i wskazują rodzaj oraz miejsce lecze-
nia. Jeśli z jakichś względów nasze skierowanie 
zostanie odrzucone, zostaniemy o tym fakcie 
poinformowani na piśmie. A co w przypadku, 
gdy nie odpowiada nam termin lub miejsce le-
czenia? Jeśli nie mamy istotnego powodu zmia-
ny lub rezygnacji z wyznaczonego terminu, NFZ 
potraktuje to jako nieuzasadnioną rezygnację. 
Warto pamiętać, że pobyt w sanatorium jest 
jedną z form leczenia. Nie zastępuje urlopu, wy-
poczynku, czy pobytu turystycznego. Leczenie 
bodźcowe to nadal leczenie. I choć wiele osób 
bagatelizuje jego znaczenie, a sam pobyt w sa-

natorium traktuje jako dodatkowy, tani wypo-
czynek, to ma ono znaczący wpływ na nasze 
zdrowie, a efekty zabiegów mogą utrzymywać 
się nawet do półtora roku. Dlatego może przy 
najbliższej wizycie u lekarza warto podpytać, 
czy i nam przyda się taki rodzaj leczenia? 

Które uzdrowisko będzie odpo-
wiednie właśnie dla Ciebie?
O tym, w której miejscowości leczenie będzie 
najbardziej odpowiednie, decyduje lekarz. Bie-
rze pod uwagę m.in. stan naszego zdrowia, 
a także profil danego uzdrowiska (m.in. rodza-
je złóż naturalnych i klimat). Na kolejnych stro-
nach prezentujemy najpopularniejsze polskie 
miejscowości uzdrowiskowe i schorzenia, które 
w nich się leczy. →

Choć NFZ nie ma obowiązku zapisywania 
małżeństw na kurację razem, to stara się 
takie prośby uwzględniać. “Do sanatorium 
kierujemy wiele małżeństw i innych bliskich 
sobie z różnych powodów par – mówi Alek-
sandra Kwiecień, rzecznik prasowy, Małopol-
skiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – Aby 
wyjechać razem należy złożyć wnioski tego 
samego dnia, następnie wnioski muszą być 
zaaprobowane przez (zatrudnionego w NFZ 
– przyp. red.) lekarza balneoklimatologa, 
a profile leczenia wskazane dla każdego 
z pacjentów nie mogą się wykluczać”.

byłeś w sanatorium?

Kiedy ostatni raz

12 Czas na zdrowie
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•	 jedyny produkt na rynku łączący 
wyjątkową dawkę witaminy D3 
z kwasami omega-3 w formule 
2w1

•	 synergia działania D3 wraz 
z kwasami omega

•	 gwarancja wysokiej jakości	–	
produkt	od	Moller’s,	eksperta		
i	lidera	w	kwasach	omega-3		
z	ponad	160-letnim	
doświadczeniem

•	 wysoka świadomość	marki	wśród	
pacjentów
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NADMORSKIE

NIZINNE

14 Czas na zdrowie

na zdrowie

choroby ortopedyczno-urazowe, reuma-
tologiczne, kardiologiczne i nadciśnienie, 
dolnych dróg oddechowych, układu ner-
wowego, osteoporozę.

choroby ortopedyczno-urazowe, układu 
nerwowego, reumatologiczne, kardiolo-
giczne i nadciśnienie, górnych dróg od-
dechowych, dolnych dróg oddechowych,
otyłość, endokrynologiczne, skóry, os-
teoporozę.

choroby ortopedyczno-urazowe, układu 
nerwowego, reumatologiczne, kardio-
logiczne i nadciśnienie, naczyń obwo-
dowych, górnych dróg oddechowych, 
cukrzycę, otyłość, kobiece, osteoporozę.

choroby ortopedyczno-urazowe, reu-
matologiczne, układu trawienia, kardio-
logiczne i nadciśnienie, naczyń obwodo-
wych, układu nerwowego. choroby kardiologiczne i nadciśnienie.

choroby ortopedyczno-urazowe, reuma-
tologiczne, dolnych dróg oddechowych, 
kobiece.

choroby ortopedyczno-urazowe, układu 
nerwowego, reumatologiczne, kardio-
logiczne i nadciśnienie, górnych dróg 
oddechowych.

choroby ortopedyczno-urazowe, reuma-
tologiczne, kardiologiczne i nadciśnienie, 
górnych i dolnych dróg oddechowych, 
endokrynologiczne.

 Sopot 

 Świnoujście 

 Ustka 

 Dąbki 

 Ciechocinek 

 Inowrocław 
 Nałęczów 

 Gołdap 



PODGÓRSKIE

(MP)

GÓRSKIE
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choroby ortopedyczno-urazowe, układu 
nerwowego, reumatologiczne, górnych 
dróg oddechowych, układu trawienia, 
otyłość, skóry, kobiece, osteoporozę.

choroby ortopedyczno-urazowe, reuma-
tologiczne, kardiologiczne i nadciśnienie, 
naczyń obwodowych, dolnych dróg od-
dechowych, układu trawienia, kobiece, 
osteoporozę.

choroby ortopedyczno-urazowe, układu 
nerwowego, reumatologiczne, górnych 
i dolnych dróg oddechowych, układu 
trawienia, nerek i dróg moczowych, cuk-
rzycę, otyłość, osteoporozę.

choroby ortopedyczno-urazowe, ukła-
du nerwowego, reumatologiczne, 
naczyń obwodowych, skóry, kobiece,  
osteoporozę.

choroby górnych i dolnych dróg od-
dechowych, ortopedyczno-urazowe, 
kardiologiczne i nadciśnienie, skóry,  
cukrzycę.

choroby układu nerwowego, reumato-
logiczne, górnych dróg oddechowych, 
układu trawienia, kobiece, nerek i dróg 
moczowych, krwi i układu krwiotwórcze-
go, cukrzycę.

choroby reumatologiczne, górnych dróg 
oddechowych, układu trawienia, endo-
krynologiczne.

choroby reumatologiczne,
górnych i dolnych dróg oddechowych,
układu trawienia.

 Iwonicz-Zdrój 

 Duszniki-Zdrój 

 Muszyna 

 Piwniczna-Zdrój 

 Wysowa-Zdrój 

 Lądek-Zdrój  Rabka-Zdrój 

 Krynica-Zdrój 



Najbardziej charakterystycznym obja-
wem autyzmu są obniżone umiejętno-
ści społeczne, utrudnione lub całkowicie 
ograniczone zdolności do nawiązywania 
relacji interpersonalnych. W przypad-
ku niemowląt pierwszym symptomem 
może być brak reakcji na twarze bliskich 
oraz sporadyczny kontakt wzrokowy. 
 
Gdy słyszę, że to przez szczepion-
ki, mam ochotę wyjść z siebie. Nie-
którzy myślą, że to nasza wina. Brak 
miłości, zaniedbania, późna ciąża… 
Chcą, żebym myślała, że to ja mu to 
zrobiłam. Kiedy odpowiadam twier-
dząco, że zdecydowałam się na do-
datkowe szczepienia, widzę obu-
rzenie na twarzach rozmówców. 
 
W społeczeństwie utarło się wiele różnych 
stereotypów odnośnie autyzmu. Krążą opi-
nie, że powodują go m.in. szczepionki. Nie 
ma jednak naukowych dowodów, jakoby 
rtęcioorganiczne substancje w nich zawar-
te przyczyniały się do rozwoju tego scho-
rzenia. Istnieje wiele ruchów społecznych, 
które domagają się zniesienia obowiązku 
szczepienia dzieci – w obecnym systemie 
prawnym grożą wysokie kary za niedopeł-
nienie tego obowiązku. Mówi się także, 

T
emu wydarzeniu zwykle to -
warzyszy radość.  Wiadomo, 
czasem jest to nieplanowane, 

czasem związane z traumatycznymi 
przeżyciami. Jednak w większości przy-
padków dominują pozytywne emocje. 
Zaczynamy oczekiwać nowego człowie-
ka, któremu możemy przekazać naszą 
miłość, który nas pokocha bezgranicznie, 
mimo wszystko. Widząc uśmiech dzie-
cka sami się uśmiechamy. Jest z nami, 
a to przecież w zupełności wystarczy. 
 
Wszystko było zaplanowane. Mia-
łam umowę o pracę, zrezygnowa-
łam z antykoncepcji. Po pół roku mo-
głam to powiedzieć – jestem w ciąży.  
 
Choroby dotykające dzieci najmoc-
niej chwytają wszystkich za serce. Są 
bezbronne,  n iewinne.  Anna ma 37 
lat, jej syn 6. Kuba cierpi na autyzm. 
 
Kocham go bardzo mocno. Wiem, 
że też mnie kocha. Chyba bardziej 
w to wierzę, sama już nie wiem. Gdy 
błądzi wzrokiem, zamiast spoglą-
dać w moją stronę, jestem przera-
żona. Chciałabym czegoś więcej, ale 
wiem, że nie mogę niczego oczekiwać. 

zapominam  

o wszystkim innym 

  
Kiedy maluje,

na zdrowie
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że to brak miłości i dostatecznej opieki ze 
strony rodziców. To bardzo obciążające 
emocjonalnie dla rodziców chorych dzieci, 
u których tylko wzmaga się poczucie winy 
i bezsilności. A nikt przecież nie zaprze-
czy temu, że problemów mają aż nadto 
w zwykłym, codziennym życiu. Stygma-
tyzując, społeczeństwo w niczym nie po-
maga. A na pewno nie choremu dziecku. 
 
Czasem się zastanawiam, czy nie czu-
je się samotny. To musi być straszne. 
Sama jako dziecko dużo się przytu-
lałam, co chwila biegłam do mamy, 
gdy czegoś się bałam. Gdy siedzi sam 
i błądzi wzrokiem, dobija mnie to, że 
nie mogę być razem z nim z jego my-
ślami. Czasem uderza głową w ścianę… 
 
Uderzanie w głowę jest charakterystyczne 
dla dzieci autystycznych. Warto jednak 
wiedzieć, że podobnie zachowuje się 20% 
dzieci w wieku od roku do około trzech lat. 
Przyczyn może być wiele – chęć uspokoje-
nia się, wyładowanie złości, chęć zwróce-
nia na siebie uwagi rodziców lub… ukoje-
nie bólu związanego np. z ząbkowaniem. 
 
Kiedy się uśmiecham? Kiedy on się 
uśmiecha. A robi to dość często. Nie 
wiem co to powoduje, ale zapominam 
wtedy o wszystkim innym. I kiedy ma-
luje. Czytałam wiele o dzieciach z au-
tyzmem, które tworzą niesamowite 
obrazy. Kuba maluje po swojemu, może 
jego prace nie znajdą się na wysta-
wie, ale dla mnie to i tak arcydzieła. 
 
Autyzm ujawnia się najczęściej do trzecie-
go roku życia. Statystycznie dotyka 1 na 

500 osób, czterokrotnie częściej chłopców, 
niż dziewczynki. Diagnozowany jest za po-
mocą obserwacji i porównywania zacho-
wań dziecka chorego do dzieci zdrowych, 
jego stopnia komunikacji, zachowania 
i rozwoju. W leczeniu wykorzystuje się wie-
le różnych metod. Kuba uczęszcza na zaję-
cia z dogoterapii. Bawiąc się i przytulając 
z psem rozluźnia się i staje spokojniejszy. 
Wycisza się także, gdy zaczyna rysować.

Autyzm jest bardzo dobrze znany 
w Polsce. Każdy o nim słyszał i zna 
podstawowe objawy. Jak każda cho-
roba, jest ciosem dla rodziców. Z kolei 
ludzie bardzo często doszukują się na 
siłę u swoich dzieci objawów choro-
by w zachowaniach, które są typowe 
dla młodych ludzi. Jeśli jednak mamy 
jakiekolwiek podejrzenia, warto skon-
sultować się z lekarzem. Wczesne 
rozpoczęcie terapii może znacznie 
zminimalizować objawy. Nie szukajmy 
informacji w Internecie. Podobnie jak 
nie ma jednej przyczyny tej choroby 
i jednakowego przebiegu, tak nie ma 
jednej uniwersalnej ścieżki leczenia. 

(MP)

na zdrowie
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Czym właściwie jest SPA? To skrót od łacińskich słów sanitas per aquam, czyli zdrowie dzięki 
wodzie. Co więc stoi na przeszkodzie, by urządzić je we własnym, domowym zaciszu? Napuść 

ciepłej wody do wanny i zrelaksuj się, wykorzystując nasze porady. 

Domowe SPA

Kąpiel to idealny czas, by wykonać 
pielęgnujące zabiegi kosmetyczne. 
W jej trakcie rozszerzają się pory 
skóry – to dobry moment na nało-
żenie maseczki czy peeling.

¾ łyżki fusów kawy
1 łyżka oliwy z oliwek
1 łyżeczka cynamonu

Wymieszaj składniki 
i wykonaj dokładny 
masaż całego ciała.

1 łyżka miodu
1 łyżka śmietany

Zmieszaj miód oraz śmietanę, 
nałóż na twarz i pozostaw na ok. 20 minut. 
Następnie zmyj letnią wodą.

1 żółtko
1 łyżka oleju migdałowego
2 łyżki miodu
1 łyżka soku z cytryny

Wymieszaj składniki i nałóż na wilgotne 
włosy. Trzymaj przez około 40 minut i zmyj 
szamponem.

DOMOWY 
PEELING 

KAWOWY 
wygładzi i oczyści skórę

MIODOWA
MASECZKA  
rozświetli skórę 
i zlikwiduje podrażnienia

MASKA DO 
WŁOSÓW 
NA BAZIE 
MIODU
nada włosom blasku

18 Czas na zdrowie
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Wykorzystaj moc aromate-
rapii, czyli kuracji z wyko-
rzystaniem olejków eterycz-
nych. Każdy z nich posiada 
unikalne właściwości.

1 łyżka miodu
1 łyżka śmietany

Zmieszaj miód oraz śmietanę, 
nałóż na twarz i pozostaw na ok. 20 minut. 
Następnie zmyj letnią wodą.

OLEJEK 
BERGAMOTOWY
wycisza, odpręża i relaksuje, jest 
pomocny przy nerwobólach i bólach 
mięśniowych.

OLEJEK 
CYNAMONOWY
relaksuje, rozgrzewa 
i łagodzi stany zapalne.

R E K L A M A
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OLEJEK 
POMARAŃCZOWY
łagodzi stres, uspokaja, relaksuje 
i wycisza, działa oczyszczająco 
i rozgrzewająco.

OLEJEK 
RUMIANKOWY
uspokaja, wycisza, łagodzi 
podrażnienia, tonizuje 
i regeneruje skórę.

OLEJEK 
LAWENDOWY

likwiduje ból głowy i działa 
uspokajająco, pomaga 
w stanach zapalnych.

20 Czas na zdrowie
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„Najwięcej witaminy mają polskie dziew-
czyny!” – tak w swojej piosence śpiewał 
Andrzej Rosiewicz. Jednak w czym tkwi 
sekret zdrowego wyglądu? To wszystko 
zasługa witamin zawartych w kosme-
tykach. To właśnie one biorą udział we 
wszystkich podstawowych procesach or-
ganizmu, umożliwiając jego prawidłowe 
funkcjonowanie. Już od setek lat są uzna-
wane za niezwykle cenne składniki, które 
korzystnie wpływają na nasze ciało. Nie 
tylko przedłużają młodość skóry, ale tak-
że łagodzą podrażnienia, chronią przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi 
oraz działają antyoksydacyjnie i prze-
ciwzapalnie. W kosmetologii najczęściej 
stosuje się witaminy: A, B, C i E. Dowiedz 
się więcej o ich właściwościach w konkret-
nych produktach kosmetycznych. →

Najwięcej
witaminy

mają...

21 www.ZikodlaZdrowia.org

pielęgnacja



rozjaśnia przebarwienia skórne. Natomiast 
w walce z trądzikiem, idealnie sprawdzi się 
witamina E. Nie dość, że wyleczy zmiany 
trądzikowe, to także nawilży skórę bez jej 
zapychania i nie przyczyni się do powstania 
kolejnych wyprysków.

Balsamy

W kosmetykach najczęściej wykorzystuje 
się witaminę E. Ma odżywcze i nawilżające 
działanie, dlatego jest szczególnie polecana 
osobom z suchą skórą. Balsamy, które mają 
w składzie ten składnik wygładzają, ujędrniają 
i natłuszczają skórę, przeciwdziałając w ten 
sposób procesom starzenia oraz chronią skó-
rę przed działaniem niekorzystnych czynników 
środowiskowych. Witamina E stosowana miej-
scowo ma działanie przeciwzapalne i przeciw-
obrzękowe. Dzięki właściwościom antyoksy-
dacyjnym chroni organizm przed działaniem 
wolnych rodników. Na ratunek podrażnionej 
skórze po intensywnym opalaniu przyjdzie wi-
tamina B. Posiada ona właściwości aktywizu-
jące podziały komórkowe w naskórku, dzięki 

Kremy

Jedną z pierwszych witamin użytych do pro-
dukcji kosmetyków przeznaczonych do pie-
lęgnacji twarzy jest retinol, czyli witamina 
A w czystej postaci. Jej stymulujące działanie 
zmniejsza zmiany pojawiające się wraz z pro-
cesem starzenia – nic więc dziwnego, że jest 
nazywana witaminą młodości. Ten składnik 
nie tylko wpływa na prawidłowe formowanie 
się skóry, ale także reguluje wzrost jej komó-
rek. Kremy z witaminą A przeznaczone są 
przeważnie do cery dojrzałej, a także do skó-
ry zniszczonej intensywnym opalaniem. Na-
leży jednak pamiętać, że witamina A uwraż-
liwia skórę na promienie UV, co sprzyja 
pojawieniu się przebarwień. Kosmetyki, któ-
re zawierają ten składnik, należy stosować 
na noc lub jednocześnie z filtrami przeciw-
słonecznymi. Starzeniu się skóry zapobiega 
również witamina C. Ponadto składnik ten 
pobudza syntezę kolagenu i elastyny oraz 

Czy wiesz, że:  
Kremy zawierające witaminę A powinny być 
przechowywane w ciemnym miejscu, w którym 
temperatura nie przekracza 35°C.

1. Nuxe Merveillance Expert Enrich – odżyw-
czy krem przeciw utrwalonym zmarszczkom, 
pojemność: 50 ml 2. Balneo Biosiarczkowy  
krem usuwający niedoskonałości skóry, do 
cery tłustej i mieszanej, pojemność: 50 ml  
3. Nuxe Nuxuriance Ultra Enrichie – wypełnia-
jąco-modelujący krem przeciw  zmarszczkom, 
pojemność: 50 ml 4. AURIGA FLAVO-C – krem 
nawilżający, pojemność: 30 ml 5. Dermedic 
Angio Preventi – krem na noc, pojemność: 
55 g
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Peelingi

Oczyszczanie skóry to podstawa! Za-
tkane pory powodują, że cera nie może 
swobodnie oddychać, pojawiają się na 
niej różne niedoskonałości i przebarwie-
nia. Prawdziwym sekretem promienne-
go i zdrowego wyglądu jest złuszczanie 
zrogowaciałego naskórka za pomocą 
kosmetyków, które w swoim składzie 

czemu przyspiesza jego gojenie. Ponadto 
poprawia wilgotność i pigmentację skóry. 

Czy wiesz, że...  
...wybierając kosmetyki z witaminą E 
należy zwrócić uwagę na jej stężenie? 
Aby skóra mogła korzystać z jej 
dobroczynnego działania, powinno 
wahać się między 1,5 a 3%.

6. Nuxe Body – balsam nawilżający do skó-
ry suchej, pojemność: 200 ml 7. ELANCYL 
SLIM DESIGN – krem na cellulit, pojemność: 
200 ml 8. Balneo Biosiarczkowy – balsam 
nawilżająco-odżywczy do ciała, pojemność: 
250 ml 9. Emolium Diabetix – balsam do 
ciała, pojemność: 200 ml

R E K L A M A
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aby włosy nie były przesuszone, słabe i łam-
liwe. Równie ważne są witaminy z grupy B. 
Uczestniczą one bezpośrednio w procesach 
fizjologicznych wzrostu włosów. Chronią je 

również przed choroba-
mi, a także 

niekorzystnym oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych. Dla mocnych włosów niezbęd-
ny jest kolagen, za którego prawidłowy roz-
wój odpowiedzialna jest witamina C. Jeżeli 
do powyższych witamin dołączymy jeszcze 
witaminę E, włosy odwdzięczą się nam pięk-
nym połyskiem oraz jedwabistym wyglądem.

(AS)

mają witaminę C. Kwas askorbinowy po-
prawia sprężystość i jędrność skóry. Dzięki 
swoim właściwościom jest również idealny 
dla osób walczących z przebarwieniami oraz 
piegami, dążących do po-
prawy i wyrównania kolo-
rytu cery. Najlepsze efekty 

przynoszą kosmetyki, w których witamina 
C występuje w stężeniu 15%. W niższych 
stężeniach doskonale sprawdza się przede 
wszystkim jako przeciwutleniacz w duecie 
z witaminą E, ponieważ po zneutralizowaniu 
wolnych rodników nie tylko sama potrafi się 
zregenerować, ale może zregenerować też 
witaminę E – to znacząco zwiększa ich dzia-
łanie antyoksydacyjne.

Szampony

Aby włosy były mocne i lśniące potrzebują 
witamin A, E, C oraz witamin z grupy B. Każ-
da z nich odpowiada za inną cechę włosów 
i jest niezbędna do tego, by były zdrowe, 
piękne i zadbane. Witamina A wpływa na 
prawidłowy metabolizm komórek rogowe-
go nabłonka skóry, do których należą także 
zrogowaciałe komórki macierzy włosa. Na-
leży pamiętać, że powinno się ją uzupełniać, 

Czy wiesz, że...  
...szampony z dodatkiem witaminy C chronią 
włosy przed nadmiernym przetłuszczaniem się?

10. Be Organic  – peeling do ciała, pojemność: 250 ml 11. EQUILIBRA ALOESOWY – peeling do 
ciała, pojemność: 600 ml 12. NUXE PŁATKI RÓŻY – peeling żelowy, pojemność: 75 ml 13. Balneo 
Malinowy – peeling do ciała, pojemność: 200 ml
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14. Pharmaceris H – szampon wzmacniający do włosów osłabionych, pojemność: 250 ml 15. GREEN 
PHARMACY Cynk i Dziegieć – szampon przeciwłupieżowy, pojemność: 350 ml 16. Farmona Jantar Medica 
– szampon z wyciągiem z bursztynu do włosów zniszczonych, pojemność: 330 ml 17. KLORANE CHININA 
– szampon do włosków osłabionych, pojemność: 400 ml 18. Biovax Bambus+Olej Avocado – intensywnie 
regenerujący szampon, pojemność: 200 ml

R E K L A M A

APTECZNY MUST HAVE

NA CO DZIEŃ

W y r o b y m e d y c z n e d o s t ę p n e t y l ko w a p t e k a c h .  D o w i e d z s i ę  w i ę c e j  n a w w w. o c e a n i c p h a r m a c e u t i c . p l

WYCISZA NADMIERNE IMPULSY PŁYNĄCE DO MIĘŚNI

ROZLUŹNIA MIĘŚNIE, ZAPOBIEGA SKURCZOM 

MIĘŚNIE MAJĄ CZAS NA ODPOCZYNEK I REGENERACJĘ.

pierwiastek niezbedny dla kazdego 
magnez

usprawnia proces odnowy komórkowej

 POPRAWIA KONDYCJĘ SKÓRY, REDUKUJE SUCHOŚĆ  

  HAMUJE ROZWÓJ REAKCJI ALERGICZNYCH  

I REDUKUJE STANY ZAPALNE

  ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE.

witamina D



Jak przetrwać

B
oże Narodzenie to okres ra-
dosny, jednak obfitość sma-
kowitych dań skutkuje często 

złym samopoczuciem oraz przejedze-
niem. Jak uniknąć problemów tra-
wiennych i nie skończyć świąt z bolą-
cym brzuchem? Poznajcie wskazówki 
naszego dietetyka!

 
Głodówka? 

Zdecydowanie nie!

W Polsce istnieje zwyczaj poszczenia 
przed Wigilią. Jednak głodówka to zły 
pomysł – spowolnimy jedynie meta-
bolizm, a jedząc w święta normalnie 
lub więcej, spotka nas tzw. „efekt 
jojo”. Trudno będzie się też oprzeć 
licznym potrawom, jeśli siądziemy 
do stołu wygłodzeni. Pościć nie po-

winniśmy również po świątecznych 
„szaleństwach”. Najlepiej wrócić po 
prostu do zdrowej diety.

Przede wszystkim umiar

Nie musisz odmawiać sobie wszyst-
k iego.  Jednak jedz  z  umiarem 
i w miarę regularnie: nakładaj na 
talerz mniejsze porcje. Pamiętaj, że 
po posiłku organizm potrzebuje oko-

Aby „odchudzić” świąteczne potrawy 
majonez i śmietanę zastąp jogurtem, 
rybę – zamiast smażyć – upiecz. Do 
ciast w miejsce cukru dodaj ksylitol lub 
stewię (polecane są zwłaszcza cuk-
rzykom). Zrezygnuj z ciężkich sosów, 
tłustych mięs i słodkich napojów – to 
jedynie źródło pustych kalorii.

święta?
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ło 20 minut, zanim sygnały o sytości 
dotrą do mózgu. Dlatego delektuj się 
potrawami i odejdź czasem od stołu 
zanim zjesz kolejną, zbędną porcję. 
Z pewnością wszystkiego zdążysz 
spróbować!

Gdy umiaru jednak zabrakło...

Obfitości  świątecznych potraw 
często towarzyszy przejedzenie, 
a w efekcie ból brzucha, wzdęcia, 
gazy, zgaga, ociężałość czy też złe 
samopoczucie. Co zrobić, gdy zje-
my za dużo? Trawienie wspomoże 
herbata: czarna, czerwona, zielona, 
a także ziołowa (np. rumianek, szał-
wia, mięta, koper włoski, melisa czy 
ostropest). Reguluje trawienie oraz 
działa przeciwbólowo i rozkurczowo, 

podobnie jak niektóre przyprawy – 
m.in. kminek, bazylia, imbir, czosnek, 
anyż i cynamon. Możesz skorzystać 
też z kojących właściwości siemienia 
lnianego, który pomaga przy bie-
gunce, zaparciach i nudnościach. 
Najlepiej przygotować kleik – łyżkę 
zmielonych nasion zalej szklanką 
wrzątku i odstaw na około 15-20 
minut, a następnie wypij.
Trawienie poprawią też stare meto-
dy – kompot z suszonych owoców, 
napój z octu jabłkowego (łyżkę octu 
zalewamy szklanką ciepłej wody 
i dodajemy odrobinę miodu) czy sok 
z czarnych jagód. Warto mieć w ap-
teczce krople żołądkowe czy łagod-
ne leki rozkurczowe.
Także niewielkie ilości alkoholu ko-
rzystnie wpływają na procesy tra-
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Do herbaty możesz wrzucić pla-
sterki świeżego imbiru. Usprawnia 
trawienie, działa przeciwzapalnie, 

pomaga uporać się z nudnościami 
i przynosi ulgę przy wzdęciach.

Na przejedzenie pomoże odro-
bina alkoholu, który poprawia 
krążenie w jelitach – kieliszek 

czerwonego wina lub wódki. Jed-
nak pamiętajmy, żeby nie przesa-

dzić, bo efekt będzie odwrotny, 
a niestrawność się nasili!

wienne, zwiększając wydzielanie 
soku żołądkowego i poprawiając 
krążenie w jelitach.

Bądź aktywny

Pamiętaj, że ruch to zdrowie! Świą-
teczny spacer z rodziną sprawi, że się 
dotlenisz, pomoże spalić trochę ka-
lorii oraz poprawi przemianę materii 
i samopoczucie. Aby się odprężyć 
i zrelaksować, warto przygotować 
sobie także ciepłą (ale nie gorą-
cą!) kąpiel. Dobrze wpłynie na żo-
łądek i funkcjonowanie organizmu, 
zwłaszcza po dodaniu np. olejku 
majerankowego, działającego prze-
ciwskurczowo, rozluźniająco i roz-
grzewająco.
 

Na koniec...

…zmień nastawienie! Przygotowa-
niom często towarzyszy stres i ner-
wowość - chcemy, żeby wszystko 
było idealnie,  co również może 
przyprawić nas o niestrawność. 
Wiele rzeczy nie pójdzie tak, jakbyś 
sobie życzył – lepiej jest po prostu 
to zaakceptować. Nie daj się zwa-
riować – święta to nie konkurs na 
najpiękniejszą choinkę. Ważna jest 
miła atmosfera i czas spędzony 
z bliskimi! Boże Narodzenie jest tyl-
ko raz w roku, więc nie odmawiaj 
sobie wszystkiego, ale pamiętaj też 
o umiarze. Nawet jeśli stracisz gło-
wę dla sernika, jeden lub dwa dni 
odstępstwa od diety nie zrobi róż-
nicy. Oczywiście jeśli po Świętach 
wrócisz do umiarkowania! (NC)
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BUDUJEMY 
i zwiększamy świadomość 

zdrowotną

OGRANICZAMY
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niebezpiecznym skutkom złej 

farmakoterapii
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Ś
więta Bożego Narodzenia są wyjątkowym 
okresem, w którym zasiadamy w gronie 

najbliższych nam osób. Wszyscy staramy się 
okazywać zrozumienie i wzajemną życzliwość. 
Zapach pomarańczy, świątecznych wypieków 
oraz skojarzenia związane z dzieciństwem spra-

wiają, że wigilijna atmosfera unosi się w każ-
dym domu. W zależności od regionu czy tradycji 
rodzinnych zestaw wigilijnych potraw i zwycza-
jów jest naprawdę różnorodny. Czy wiesz, jak 
wyglądają święta w różnych zakątkach Polski? 
Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę. (JJ)

Quiz 
Święta po polsku

4. Rozsypywanie słomy na podło-
dze oraz ustawienie w rogu izby 
snopka zboża to zwyczaj regionu:

a) podlaskiego
b) kujawsko-pomorskiego
c) mazowieckiego
d) lubuskiego

1.
a) Święty Mikołaj
b) Dzieciątko Jezus
c) Gwiazdor
d) Aniołki

3. Jedną z głównych potraw Górne-
go Śląska jest:

a) karp
b) sałatka warzywna
c) sernik
d) makówka

6. Kaszubska nazwa zupy z gruszek, 
jabłek i śliwek wraz z kluskami to?

a) brzadowy zypa
b) miodowy krych
c) wigilijny brzan
d) siemieniotka

2. Mieszkańcy którego regionu Polski 
kładli pod stół siekierę?

a) Podhala
b) Kaszub
c) Śląska
d) Łemkowszczyzny

5. Gospodarz której z grup etnicz-
nych w Polsce mógł spożywać ko-
lację JEDYNIE ze swoją rodziną?

a) Łemków
b) Bambrów
c) Krajniaków
d) Podhalan

Kto w Wielkopolsce wręcza 
 prezenty?
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10-11 – 

8-9 – 

5-7 – 

3-4 – 

2-0 – 

Brawo! Twoja wiedza na temat Świąt 
jest zaskakująca. Masz powody do 
dumy. 
Nieźle! Pytania nie były łatwe. Możesz 
być zadowolony. 
Wynik nie jest najlepszy, ale to wciąż 
więcej niż mniej. Dobre i to!
Nasz quiz powiększył Twoją wiedzę 
o Świętach. Następnym razem pój-
dzie lepiej.
Najwyraźniej Święta kryją przed Tobą 
jeszcze wiele tajemnic. Poszukaj 
o nich więcej informacji.

Odpowiedzi:
1. C Lokalny zwyczaj regionu wielkopolskiego mówi, 

że to nie Święty Mikołaj a Gwiazdor wręcza pre-
zenty grzecznym dzieciom.

2. A Na Podhalu pod stół kładziono siekierę, co miało 
zwiastować spokój w rodzinie.

3. D Makówka to ciągle jedna z najważniejszych 
świątecznych potraw w regionie Górnego Śląska.

4. B W województwie kujawsko-pomorskim usta-
wiano snopek zboża, a na podłodze rozsypywano 
słomę. Miało to przynieść powodzenie w hodowli 
i mleczności krów.

5. A Łemkowie mają zwyczaj spożywania kolacji jedy-
nie ze swoją rodziną, a ludzie mogli się odwiedzać 
dopiero po zakończeniu kolacji.

6. A Brzadowy zypa czyli zupa z suszonych gruszek, 
jabłek i śliwek wraz z kluskami.

7. B  Moczka to rodzaj deseru.
8. B W polskich Tatrach nie odwiedza się sąsiadów, 

gdyż jest to znak niepomyślności w przyszłym roku.
9. D Kartacze to rodzaj pyz, z tą różnicą, że ciasto jest 

ziemniaczane a nie mączne jak w przypadku pyz. 
Szczególnie popularne na Podlasiu.

10. A Liczba łyżeczek miała znaczenie, gdyż powinno 
być ich tyle, ilu jest biesiadników. Każda nadwyżka 
tego sztućca wróży rychłe narodziny i odwrotnie.

11. D Opłatek posmarowany miodem to zwyczaj połu-
dniowej części kraju. 

7.  Moczka to rodzaj? WYNIKI

a) dania głównego
b) deseru
c) kompotu
d) ciasta

8. W którym regionie w Polski odwie-
dzanie sąsiadów przynosi pecha?

a) nad morzem
b) w Tatrach
c) na Mazurach
d) na Kujawach

10.Na Podhalu liczba łyżeczek na 
stole wigilijnym zależy od? 

a) ilości gości
b) ilości potraw
c) ilości miesięcy 
d) ilości Apostołów

11.Opłatek posmarowany miodem 
to zwyczaj?

a) północnej części kraju
b) wschodniej części kraju
c) zachodniej części kraju
d) południowej części kraju

9.Ziemniaczane kartacze to specjał?

a) z Mazowsza
b) z Pomorza Zachodniego
c) z Dolnego Śląska
d) z Podlasia
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Przepisy - świąteczne tradycje

Moczka to tradycyjny śląski deser świą-
teczny na bazie piernika z dodatkiem 
bakalii czy orzechów. Niektórzy określa-
ją potrawę mianem „zupy piernikowej”, 
chociaż konsystencją zbliżona jest raczej 
do budyniu. Lepiej smakuje niż wygląda 
– spróbujcie sami!

Składniki:
– 300 g piernika
– 150 g orzechów włoskich
– 150 g migdałów
– 100 g suszonych śliwek
– 3/4 szklanki rodzynek
– 150 g suszonych moreli
– 8 szklanek kompotu śliwkowego
– sok z cytryny
– miód lub cukier

Sposób przygotowania:
1. Piernik pokrój na kawałki i zalej cie-
płą wodą, aby się rozmoczył. Następnie 
zmiksuj na gęstą, jednolitą masę.

2. Pokrój orzechy oraz bakalie na drob-
ne kawałki. Zagotuj masę piernikową na 
małym ogniu i, cały czas mieszając, wlej 
kompot i wrzuć bakalie oraz orzechy. 
Gotuj aż zgęstnieje – około godzinę. Do-
daj sok z cytryny. Jeśli moczka jest mało 
słodka, możesz dosłodzić ją miodem lub 
cukrem. Podawaj na ciepło lub na zimno. 

Składniki:
 – 3 garście suszonych grzybów (najle-
piej prawdziwków)

 – włoszczyzna (3 marchewki, 2 korze-
nie pietruszki, kawałek selera i pora)

 – 1 duża cebula

Barszcz grzybowy 
z Podlasia

Śląska moczka nietolerancji laktozy, chorobach wątro-
by i  woreczka żółciowego, nadciśnieniu 
i chorobach układu krążenia, osteoporo-
zie, dnie moczanowej, Hashimoto, zespo-
le policystycznych jajników, niedoczynno-
ści i nadczynności tarczycy.

WSKAZANE PRZY

cukrzycy, otyłości i nadwadze, diecie bez-
glutenowej, nietolerancjach i alergiach 
pokarmowych na orzechy, bakalie, re-
dukcji wagi.

NIEWSKAZANE PRZY

W 2006 r. moczka została wpisana do oficjalnego 
rejestru produktów tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Korzenie tej potrawy sięgają 
XIX wieku, gdy nazywano ją „bryją” i przyrządzano na 
bazie warzywnego wywaru. Dziś podaje się ją głównie 
na słodko, z suszonymi owocami i orzechami.
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R E K L A M A

 – 1/2 szklanki soku z kiszonej kapusty 
 – 3 ziarna ziela angielskiego, listek 
laurowy, ziarna pieprzu

 – 2 łyżki oleju, sól 

Sposób przygotowania:
1. Pokrojoną cebulę podsmaż na suchej 
patelni do zczernienia.
2. Włoszczyznę obierz, pokrój na kawał-
ki, zalej 1,5 litra wody. Dodaj cebulę, 
ziele angielskie, listek laurowy i pieprz. 
Gotuj na małym ogniu przez godzinę.
3. Wyjmij warzywa z wywaru, dodaj olej. 
Opłukane grzyby na wolnym ogniu ugo-
tuj do miękkości, następnie pokrój je na 
kawałki i ponownie włóż do zupy. 
4. Dodaj sok z kapusty, dopraw solą 
oraz pieprzem i doprowadź do wrzenia. 
Barszcz podawaj gorący, z dodatkiem 
pieczywa. Możesz też zaprawić go śmie-
taną, sokiem cytrynowym lub octem.

Święta diabetyka

Cukrzyca nie musi oznaczać rezygnacji 
ze świątecznych dań. Wystarczy trochę je 
zmodyfikować i niektóre składniki zastąpić 
tymi o niskim indeksie glikemicznym. Jeśli 
jesteś diabetykiem, unikaj smażenia po-
traw – gotuj je lub piecz. Ogranicz ciasta 
słodzone cukrem i z mąki pszennej – za-
stąp ją razową. Z kolei cukier zamień na 
ksylitol lub stewię. Poniżej znajdziesz prze-
pis na pyszny, świąteczny sernik idealny 
dla diabetyków.

nietolerancji laktozy, nadciśnieniu i choro-
bach układu krążenia, osteoporozie, dnie 
moczanowej, Hashimoto, zespole policy-
stycznych jajników, niedoczynności i nad-
czynności tarczycy, cukrzycy, otyłości i nad-
wadze, diecie bezglutenowej, nietolerancjach 
i alergiach pokarmowych, redukcji wagi.

WSKAZANE PRZY



Świąteczny sernik 
dla cukrzyka

Składniki:
Masa serowa:
 – 1 kg zmielonego chudego twarogu
 – 1 jajko i 4 żółtka
 – 3 łyżki stewii
 – budyń śmietankowy bez cukru 
 – aromat pomarańczowy lub sok z po-
łowy pomarańczy

Ciasto:
 – 500 g mąki żytniej (ok. 3 szklanek)
 – 4 żółtka
 – 1,5 łyżki stewii
 – kostka masła (250 g)
 – 4 łyżki jogurtu naturalnego
 – łyżeczka proszku do pieczenia 
 – 2 łyżki kakao 

Król wigilijnego stołu – karp

Na dawnych ziemiach polskich, jako ryba 
długowieczna, karp wróżył pogodną sta-
rość. Łuska z tej ryby noszona od wigilii 
w portfelu miała przyciągać dobrobyt 
przez cały rok. Tradycyjnie w polskich do-
mach podaje się go usmażonego. My pro-
ponujemy zdrowszą, dietetyczną wersję 
z piekarnika. 

Składniki:
 – 400 g płatów karpia
 – 1 łyżeczka nasion kopru włoskiego 
(możesz kupić je w aptece lub sklepie 
zielarskim)

 – 1/2 ząbka czosnku
 – 1 łyżka oleju rzepakowego

 – 50 ml soku z pomarańczy
 – 1 łyżeczka octu winnego, sól i pieprz 

Sposób przygotowania:
1. Karpia umyj i osusz, dopraw solą i pie-
przem. Ułóż w naczyniu żaroodpornym, 
posyp nasionami kopru oraz cienkimi 
plasterkami czosnku, natrzyj olejem 
i dodatkami. 
2. Do naczynia wlej sok z pomarańczy 
oraz ocet, przewróć rybę skórką do góry 
i zostaw do zamarynowania na około  
1 godzinę.
3. Posmaruj skórkę olejem i wstaw do 
piekarnika, piecz w najwyższej tempera-
turze przez około 15 minut do czasu, aż 
będzie zrumieniona.

Karp pieczony 
w nasionach kopru 

redukcji wagi, cukrzycy, diecie bezgluteno-
wej, chorobach wątroby i woreczka żółcio-
wego, nadciśnieniu, otyłości i nadwadze, 
osteoporozie, dnie moczanowej, niedoczyn-
ności i nadczynności tarczycy.

WSKAZANE PRZY
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Święta z nadciśnieniem 
i podwyższonym cholesterolem

Jeśli cierpisz na nadciśnienie, w święta się-
gaj po zawierające potas suszone owoce, 
takie jak morele, figi czy rodzynki. Ciśnie-
nie krwi regulują też pestki dyni, nasiona 
słonecznika, orzechy laskowe i włoskie. 
Korzystnie na układ krwionośny wpłyną 
także m.in. ryby morskie (łosoś, makrela, 
tuńczyk, śledź). Zrezygnuj z soli, a potrawy 
gotuj, duś lub piecz. Pamiętaj też, że alko-
hol podnosi ciśnienie krwi!

Tak przyrządzone śledzie możesz zjeść na-
wet będąc na diecie lub cierpiąc na nad-
ciśnienie! Nie bez powodu Kaszubi od lat 
kładą je na stół wigilijny. Są proste i szyb-
kie w przygotowaniu, a przy tym bardzo 
smaczne.

Składniki:
 – 1/2 kg śledzi 
 – 1 kg cebuli
 – 10 suszonych śliwek w kawałkach
 – garść namoczonych rodzynek
 – koncentrat pomidorowy, mleko
 – pieprz, sól, majeranek 

Sposób przygotowania:
1. Śledzie namocz przez kilka godzin 
w mleku aby wypłukać sól, następnie 
osusz.
2. Na patelni zeszklij pokrojoną w pióra 
cebulę. Dorzuć śliwki i rodzynki i smaż 
około 10 min. Następnie dodaj koncen-
trat pomidorowy i przyprawy. Smaż jesz-
cze przez ok. 5-10 min.
3. Śledzie pokrój na mniejsze kawałki 
i połącz z sosem - wymieszaj lub wkładaj 
do miski warstwami. Odstaw do lodówki 
na kilka godzin.

Sposób przygotowania:
Masa serowa: Utrzyj jaja, następnie do-
daj ser, stewię, budyń i aromat lub sok, 
wyrób masę w mikserze.
Ciasto: Mąkę wymieszaj ze stewią, ka-
kao i proszkiem do pieczenia, następnie 
dodaj masło i żółtka. Po wyrobieniu cia-
sto podziel na dwie części, owiń w folię 
spożywczą i włóż do zamrażalnika na 
ok. 2 godziny.
Jedną część ciasta zetrzyj na dużych 
oczkach na spód blachy wyłożony pa-

pierem do pieczenia. Wylej masę se-
rową, a na wierzch ponownie zetrzyj 
ciasto. Sernik piecz przez 1,5 godz. 
w temperaturze 170 st. C.

Dla nadciśnieniowców 
– śledzie po kaszubsku

cukrzycy, otyłości i nadwadze, redukcji wagi, 
chorobach wątroby i woreczka żółciowego, 
nadciśnieniu i chorobach układu krążenia, 
osteoporozie, dnie moczanowej, Hashi-
moto, Zespole policystycznych jajników, 
niedoczynności i nadczynności tarczycy.

WSKAZANE PRZY

nietolerancji laktozy, diecie bezglutenowej.

NIEWSKAZANE PRZY

redukcji wagi, cukrzycy, diecie bezgluteno-
wej, chorobach wątroby i woreczka żółcio-
wego, nadciśnieniu, otyłości i nadwadze, 
osteoporozie, dnie moczanowej, niedoczyn-
ności i nadczynności tarczycy.

WSKAZANE PRZY
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W dworkach szlacheckich były przede 
wszystkim przekąską do nalewek. Nasze 
nie wymagają dojrzewania, są miękkie 
i świetnie nadają się do dekorowania!

Składniki:
 – 400 g mąki (możesz użyć pełnoziarni-
stej lub owsianej)

 – 200 g masła
 – 150 g cukru (lub stewii czy ksylitolu)
 – 1 jajko
 – 4 łyżki kakao
 – 2 łyżki miodu
 – 2 łyżki mleka
 – 2 łyżeczki sody oczyszczonej
 – 2 łyżeczki cynamonu i kardamonu, 
szczypta imbiru i gałki muszkatołowej 

Sposób przygotowania:
1. Połącz wszystkie składniki i wyrób cia-
sto (ma być klejące, ale nie rzadkie).
2. Rozwałkuj ciasto podsypując mąką. 
Szklanką lub foremkami wykrój ciastka 
i ułóż na blaszce wyłożonej papierem 
do pieczenia, z niewielkimi odstępami. 
Piecz około 10 minut w temperaturze 
180 stopni. 

Pierniczki możesz nadziać domowymi 
powidłami lub dżemem (na okrągły pla-
cuszek połóż 1/2 łyżeczki powideł, przy-
kryj drugim kawałkiem i dokładnie zlep 
brzegi), a także ozdobić lukrem, wiórka-
mi kokosowymi czy bakaliami.

Pierniczki  
“last minute”

chorobach wątroby i  woreczka żółciowego, 
nadciśnieniu i chorobach układu krążenia, 
osteoporozie, dnie moczanowej, niedoczyn-
ności i nadczynności tarczycy.

WSKAZANE PRZY

diecie bezglutenowej, cukrzycy, otyłości 
i nadwadze, redukcji wagi, nietolerancji 
laktozy, Hashimoto, Zespole policystycz-
nych jajników.

NIEWSKAZANE PRZY

Jeśli chcesz, aby pierniczki zmiękły, wrzuć 
do puszki albo słoika z ciastkami dwie 
ćwiartki jabłka – po kilku dniach zmiękną, 
ale nie stracą zapachu.
Aby pierniki były kruche, wsyp do puszki 
trochę gruboziarnistej soli – wyciągnie 
wilgoć i nie pozwoli im zmięknąć.
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dla Niej

dla Niego

LONG 4 LASHES  
serum, 3 ml, 
GRATIS: szampon, 200 ml

SCHOLL                                    
elektroniczny pilnik 
do stóp + krem

Zestaw
NUXE MEN  

Zestawy AVENE PHYSIOLIFT
GRATIS: kosmetyczka

Zestawy DERMEDIC
GRATIS: kosmetyczkaZestawy LIERAC

49,90 zł

od 
31,90 zł

dla
 Wszystkich

119,90 zł

Wybierz prezenty dla najbliższych

VICHY AQUALIA, IDÉALIA
LIFTACTIV, NEOVADIOL
zestawy z miniproduktami 

78,90 zł

od 
79,50 zł

od
69,90 zł

od 
79,90 zł

Oferta ważna do 31.12.2016 lub do wyczerpania zapasów,
w wybranych punktach Ziko Dermo.



Jak 
spędzić 
czas  
z rodziną?

B
oże Narodzenie to nie tylko czas 
gorączkowych zakupów, porząd-
ków i wielu godzin spędzonych 

w kuchni, ale także okres, w którym po-
winniśmy zastanowić się co tak naprawdę 
w tym wydarzeniu jest najważniejsze. Świę-
ta to czas spotkań z rodziną i przyjaciółmi, 
ale również chwila refleksji i zadumy. Jak 
i z kim spędzić Wigilię, dlaczego bywa stre-
sująca i niesie za sobą zdenerwowanie? Na 
te i inne pytania odpowie ekspert – mgr 
Magdalena Nagrodzka, psycholog i psycho-
terapeuta.

 
Jak uniknąć atmosfery żalu 

i wzajemnych pretensji?

Nie ma uniwersalnej recepty psychologicz-
nej, która rozwiązałaby każdy konflikt ro-
dzinny. Nieporozumienia mogą być bardzo 
różnorodne i wymagać zróżnicowanych 
działań. Święta to czas, kiedy szczególnie 
mocno dochodzi do głosu potrzeba ży-
cia w bezpiecznym, pełnym miłości domu. 
Rozczarowania i zawiedzione oczekiwania, 
szczególnie w tym czasie, są mocno prze-
żywane. Czasem pojawia się niezgoda, 
a nawet bunt wobec rzeczywistości. Ważne 
jednak w tym wszystkim jest to, czy chce-
my drugiego człowieka zrozumieć mając 
na uwadze jego inność: inne poglądy i do-
świadczenia. I jeszcze ważna sprawa – jakie 
mamy podstawy, żeby osądzać innych? 
Boże Narodzenie to czas wyjątkowo rodzin-
ny. Niektórych krewnych widujemy tylko 
wtedy. Nierzadko dzielą nas z nimi zadaw-
nione nieporozumienia, poglądy polityczne, 
a nawet podejście do religii.

Jakie działania i formy 
wspólnego spędzania czasu 

pogłębiają relację?

Warto spróbować drogi, która mówi: „za-
czynam od siebie”. Sprawmy, by nasze 
podejście zmieniło się na mniej osądzają-
ce – choćby na czas świąt postarajmy się 
wyciszyć i poczuć ten czas głębiej. Należy 
pamiętać, że przeżywanie świąt jest we-
wnętrzne i zewnętrzne. Jeśli w głębi siebie 
człowiek jest pogodzony ze sobą, to łatwiej 
mu znieść różne, czasami trudne, relacje 
zewnętrzne. Dlatego pierwszym krokiem do 
zmiany swojego nastawienia powinna być 
praca nad własnym przeżywaniem tego cza-
su i nad tym, jaki on ma dla nas znaczenie.

mgr Magdalena Nagrodzka – 
psycholog, psychoterapeuta. 
Zajmuje się psychoterapią krót-
koterminową dla osób zdrowych 
psychicznie doświadczających 
problemów życiowych

ekspert radzi
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R E K L A M A

Jak więzi rodzinne wpływa-
ją na wychowanie dziecka?

Ukształtowanie trwałej więzi rodzinnej, 
głównie osobowościowej i emocjonalnej 
między rodzicami i dzieckiem, a także ro-
dzeństwem oraz innymi członkami rodzi-
ny odgrywa ogromną rolę w jego rozwoju 
i wychowaniu. Rodzina w życiu młodego 
dziecka stanowi dominujące środowisko, 
w którym rozwijają się cechy osobowości 
oraz kształtują się wartości i normy spo-
łeczne. Duży wpływ na formowanie się 
tych elementów mają właśnie więzi ro-
dzinne. Święta to czas, który każdy z nas 
chciałby spędzić z bliskimi. Wiele osób ma 

jednak dylemat i nie wie, jak pogodzić wi-
zytę u rodziców oraz spotkanie z teściami. 

Jak i z kim spędzić Wigilię, 
by nikogo nie urazić?

Przede wszystkim nie kombinujmy jak na 
siłę pogodzić zwaśnioną rodzinę. Może po 
prostu lepiej będzie jeśli zaczniemy głoś-
no mówić o tym, co widzimy, licząc, że to 
zmobilizuje resztę do rozwiązania proble-
mu. Warto zadać sobie pytanie, czego my 
tak naprawdę chcemy, a święta spędzić 
bez brania odpowiedzialności za cudze 
konflikty. 



W
poprzednim numerze pisaliśmy o tym, 
jak niewielkie i zupełnie nieodczuwal-

ne dla naszego komfortu zmiany mogą 
wpłynąć na domowy budżet. Zaprasza-
my do lektury kolejnych porad, które przy-
czynią się do zwiększenia oszczędności. 
Skupmy się na dalszych cięciach w comie-
sięcznych rachunkach. Oszczędzanie wody? 
Jasne! Po zamontowaniu perlatorów, czy-
li napowietrzaczy, możemy zmniejszyć jej 
zużycie nawet o 63% (Czas na Zdrowie nr 
2). Nie zakrywanie grzejników i przykrę-
canie ich na noc oraz w trakcie wietrze-
nia mieszkania to kolejne zaoszczędzone 
złotówki. A jak możemy oszczędzać prąd? 
Już jakiś czas temu, zgodnie z dyrektywą Unii 
Europejskiej, wycofano ze sprzedaży tradycyj-
ne żarówki o dużej mocy. Wszyscy zdążyliśmy 
przyzwyczaić się do ich ciepłego i intensywnego 
światła. Jednak były one bardzo energochłon-
ne, często się przepalały i część prądu była zu-
żywana do produkcji energii cieplnej. Na nasze 
nieszczęście, jako pierwsze zamienniki trady-
cyjnego oświetlenia zostały wprowadzone tzw. 
świetlówki kompaktowe, które początkowo 

Jak oszczędzać na co dzień – cz. 2
oferowane były w bardzo niskiej jakości. Ich 
głównym minusem był fakt, że długo się roz-
świetlały. Wiele osób uważało również światło 
za mniej naturalne i nieco bardziej męczące, 
dlatego też z niechęcią wymienialiśmy żarówki 
na bardziej nowoczesne. Niezaprzeczalną za-
letą świetlówek jest niższe (o ponad 80%) zu-
życie energii elektrycznej. Niedawno z kolei na 
rynku pojawiły się żarówki LED. Jest to najno-
wocześniejszy rodzaj oświetlenia, a także naj-
tańszy w eksploatacji. Wybierając typ żarówki 
pamiętajmy, że często płacimy za markę, a nie 
za jakość. Na co zwracać uwagę dokonując 
zakupu? Głównie na czas rozświetlania, barwę 
światła i oczywiście… cenę.  (MP)

Jaka barwa światła jest najlepsza dla oczu: 

Nazwa Wartość w K 
(Kelwinach) Zastosowanie

WW – (warm white) / 
ciepło-biała ok. 2700 K Nie męczy oczu, idealna do odpoczynku. Odpowied-

nik tradycyjnej żarówki. 

CDL – (cool daylight) 
/ dzienna ok. 4000 K Barwa najbardziej zbliżona do światła słonecznego.

CW – (cool white) / 
chłodno-biała ok. 6500 K Chłodna, wyraźna barwa. Najlepsza do pracy, jed-

nak szybko męczy oczy. 

Tyle samo światła, a różne koszty. Którą żarówkę wybierzesz?

Zwykła żarówka:
Zużycie energii: 40 W

Cena: od 1 zł
Oszczędność prądu: 0%

Świetlówka kompaktowa:
Zużycie energii: 8 W

Cena: od 3,50 zł
Oszczędność prądu: 80%

LED:
Zużycie energii: 4 W 

Cena: od 4,99 zł 
Oszczędność prądu: 90%

Czy pamiętasz prodiż?
Wynalazek bardzo po-
pularny za PRL-u, jest do 
dziś produkowany. Można 
w nim piec dania główne i desery. Jego nie-
wątpliwą zaletą jest niskie zużycie energii. 
Przygotowujesz danie dla 1-2 osób? Prodiż 
wystarczy, a rachunek będzie niższy o 1/3.

40 Czas na zdrowie
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Jak oszczędzać na co dzień – cz. 2 DOŁĄCZ DO

Zobacz katalog nagród on-line / www.ziko-klub.pl

Wypełnij formularz w punkcie 
Ziko Dermo i odbierz 
kartę stałego klienta

Zbieraj punkty na kartę, 
robiąc zakupy w Ziko Dermo

Punkty wymieniaj na 
nagrody

Krok 1

Krok 3

Krok 2



Krynica-Zdrój
– na Szlaku Cerkwi Łemkowskich

K
rynica-Zdrój, określana mianem 
„Perły Polskich Uzdrowisk”, to zde-

cydowanie jeden z najbardziej malowni-
czych ośrodków sanatoryjnych w kraju. 
Położona jest w Beskidzie Sądeckim, 
w dolinach Kryniczanki i jej dopływów, 
w odległości około 150 km od Krako-
wa. Miasto, otoczone licznymi pasmami 
górskimi, rozległymi kompleksami leśny-
mi pełnymi rzadkich gatunków zwierząt 
(m.in. niedźwiedzi, żbików i wydr), pełne 
bogatych w składniki mineralne wód, 
stało się ulubionym miejscem wypoczyn-
ku wielu Polaków i gości zza granicy. Co 
ich przyciąga? Klimat o walorach alpej-
skich, niezwykła i różnorodna architek-
tura, rozbudowana infrastruktura sana-
toryjno-wypoczynkowa, a może atrakcje 
kulturalne?

Baltazar Hacquet, profesor Uniwersyte-
tu Lwowskiego, przeprowadził pierwsze 
badania naukowe wód krynickich, któ-
rych publikacja w 1793 roku zachęciła 
komisarza rządowego z Nowego Sącza 
do zakupienia zdroju. Za cenę ówczes-
nych 50 złotych nabył go wraz z ota-
czającymi łąkami i polami, ujął źródła 
w drewniane oprawy i wybudował nie-
wielki dom mieszkalny dla gości. Tak 
więc przełom XVIII i XIX wieku można 
uznać za początek lecznictwa uzdrowi-
skowego w Krynicy. Dziś, ponad 200 lat 
później, Krynica-Zdrój jest dużym ośrod-
kiem sanatoryjnym. Leczy się tu m.in. 
choroby układu trawiennego, moczowe-
go, krążenia i przemiany materii.

Stary Dom Zdrojowy jest najbardziej 
okazałym i rozpoznawalnym obiektem 

w mieście. Oprócz pijalni znajduje się 
w nim m.in. okazała sala balowa.

Dawna cerkiew w Powroźniku została 
w 2013 wpisana na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Uważana jest za 
najstarszą drewnianą cerkiew w polskiej 

części Karpat.

Muzeum Nikifora mieści się w centrum 
Krynicy, nad potokiem Kryniczanka. 

rozmaitości



dzonego psychicznie kalekę. Doceniony 
dopiero tuż przed śmiercią, dziś uważany 
jest za jednego z najwybitniejszych euro-
pejskich prymitywistów. Jego prace moż-
na podziwiać m.in. w Muzeum Nikifora, 
które mieści się w centrum Krynicy, nad 
potokiem Kryniczanka.

...co roku miasto gości przedstawicieli 
świata gospodarczego i politycznego. 
W trakcie “Forum Ekonomicznego w Kry-
nicy”, które rokrocznie od 1992 roku od-
bywa się we wrześniu, w Krynicy przeby-
wają premierzy, ministrowie, eksperci, 
unijni komisarze i prezesi największych 
firm z Europy Środkowo-Wschodniej. 
Misją tego spotkania jest wypracowanie 
korzystnego klimatu dla rozwoju współ-
pracy gospodarczej i politycznej w re-
gionie, a wypowiedzi i liczne deklaracje 
uczestników cytowane są w najważniej-
szych światowych mediach.

Miasto i jego okolice zadowolą także 
miłośników aktywnego wypoczynku. Do 
dyspozycji są liczne ośrodki narciarskie, 
trasy do narciarstwa biegowego, nordic 
walking, baseny czy siłownie. 
 (MP)

fot. Kolej gondolowa „Jaworzy-
na Krynicka”. Zimą szczególnie 

popularna wśród narciarzy.

Krynickie źródła idealnie nadają się do 
zażywania kąpieli, a także do kuracji 
pitnych. Złoża wód stanowią podstawę 
lokalnej gospodarki. Można ich spróbo-
wać nie tylko w miejscowych pijalniach, 
ale także we własnym domu. W skle-
pach w całym kraju bez problemu znaj-
dziemy butelkowaną wodę ze źródeł 
takich jak Jan czy Zuber. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje w szczególności ta 
ostatnia, ze względu na wysoki wskaźnik 
mineralizacji i charakterystyczny smak 
oraz zapach, porównywany przez wielu 
do zgniłych jaj. Znajduje zastosowanie 
w leczeniu m.in. cukrzycy, nadkwasoty 
żołądka, chorób wątroby, dróg żółcio-
wych a także… łagodzi przykre objawy 
nadużycia alkoholu.

Jedną z ciekawszych atrakcji miasta i re-
gionu jest Szlak Cerkwi Łemkowskich, 
na którego trasie znajdziemy dawne 
cerkwie grekokatolickie zbudowane na 
przełomie XVIII-XIX wieku. Choć współ-
cześnie w większości pełnią rolę kościo-
łów rzymskokatolickich, to zachował się 
w nich tradycyjny, cerkiewny wystrój.

Czy wiesz, że…
 
...Kryniczanie kochają hokej? A to głów-
nie za sprawą miejscowego klubu KTH, 
który istnieje od 1928 roku. W 1931 
roku miasto było nawet gospodarzem 
mistrzostw świata. Niestety wówczas 
wygrała reprezentacja Kanady, a Polska 
zajęła 4. miejsce. Co ciekawe, wspomnia-
ne igrzyska były zarazem mistrzostwami 
Europy, a nasz kraj zdobył tytuł wicemi-
strza.

...w Krynicy urodził się i tworzył malarz 
Nikifor, którego historię przybliża film 
“Mój Nikifor” z 2004 roku. Artysta ostat-
nie lata swojego życia spędził w samot-
ności, uważany powszechnie za upośle-

Aktualny kalendarz wydarzeń
i opis najciekawszych atrakcji
turystycznych znajduje się na 
www.krynica-zdroj.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Krynica - Zdrój 
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zima zła?

Nasza

 Ale bałwan! 

Niemal 35 metrów wysokości – tyle 
miał największy bałwan, jakiego do-
tąd ulepiono. Gigant powstał w lutym 
1999 roku w Maine. Polski rekord wy-
nosi 12,5 metra i powstał w Tomaszo-
wie Bolesławickim. Jego waga wynosiła 
„jedynie” 240 ton.

 Lodowy Bałtyk 

Kroniki wielokrotnie podają przy-
padki zamarznięcia Bałtyku. 
W średniowieczu gruby lód był 
normalnym zjawiskiem, zmienia-
jąc nasze morze w wędrowny szlak 
pokonywany saniami. Na trakcie 
powstawały nawet gospody dla 
strudzonych wędrowców.

44 Czas na zdrowie
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Są tacy, którzy już w upalne, sierp-
niowe dni spoglądają ze złością 

w słońce, marząc o zimie. Są też ciepło-
lubni, którzy na myśl o mrozie i szybko 
zapadającej ciemności dostają gęsiej 
skórki. Czy lubisz, czy nie lubisz zimy, 
trwa ona zbyt długo w naszych wa-
runkach klimatycznych, by być wobec 
niej obojętnym. No właśnie, jak z tym 
klimatem? Zima to mróz i śnieg, ale 
ostatnie zimy zdają się mieć inny po-
mysł na siebie. Należały bowiem do 
jednych z najcieplejszych w historii. Ta 
z przełomu 2015/16 była trzecią najcie-

plejszą w okresie powojennym. Najwyż-
sze temperatury dobowe zanotowane 
zostały w grudniu, gdy we Wrocławiu 
termometry pokazały aż 16 stopni 
w cieniu. Jak będzie w tym roku? Cze-
kamy na prawdziwą zimę! Bowiem dla 
aktywnych zima jest znakomitą porą 
roku. Narty, snowboard, czy łyżwy są 
oczywistą rozrywką i zdrowym pomy-
słem na wolny czas. Z każdym rokiem 
rośnie popularność biegania na nar-
tach. Coraz więcej regionów oferuje 
specjalnie przygotowane do tego trasy. 
Łatwo można je odszukać w Internecie. 



 Największy płatek śniegu 

Księga rekordów Guinnessa po-
daje, że największy płatek śnie-
gu, spadł 28 stycznia 1887 roku 
w Fort Keogh w Montanie. Rekor-
dzista-grubasek miał 38 centyme-
trów szerokości i 20 centymetrów 
grubości. 

 Zimowe rekordy 

Najdłuższa polska zima, gdy pokrywa śnież-
na utrzymywała się przez 123 dni, miała miej-
sce w latach 1995/96. Rekord zimna padł  
11 stycznia 1940 r. w Siedlcach. Tego dnia ter-
mometr wskazał -41 st. C. Zimno? Niekoniecz-
nie… W 2010 roku w okolicy rosyjskiej stacji 
Wostok padł światowy rekord zimna i wynosi 
obecnie -93,20 stopnia.
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Czas śniegu (o ile się wreszcie pojawi 
na dłużej) to także wyjątkowo dobra 
pora na spędzanie czasu z najmłod-
szymi. Lepienie bałwana, zwykła bitwa 
na śnieżki, czy sanki mogą zapisać się 
w pamięci jako jedne z najpiękniejszych 
wspomnień. Polecamy zabrać ze sobą 
termos z gorącą herbatą, doprawioną 
sokiem malinowym. Warto też zapla-
nować urlop w tym czasie i wybrać się 
na termy lub odwiedzić saunę i zahar-
tować się w śniegu. Można też zorga-
nizować kulig. To wspaniała, dawna 
tradycja, która skutecznie zacieśnia 

więzy i jest wyborną zabawą. No do-
brze, a co w sytuacji, gdy jednak zima 
nam straszna? Zawsze jest basen, do-
bra książka. Można zignorować mróz 
i odwiedzić teatr lub kino. Możesz wy-
brać się do kawiarni na grzane wino 
lub piwo. Rozmowa, gdy za oknem pró-
szy śnieg, ma w sobie coś wyjątkowe-
go i nastrojowego. Najmłodszym czas 
świetnie umilą świeże korzenne cia-
steczka i pierniki. W najgorszym razie 
pozostaje ciepły koc, gorąca herbata 
i ulubiony serial w telewizji.

(TD)



Czekamy na rozwiązania!
Wytnij i prześlij do nas do końca stycznia rozwiązanie krzyżów-
ki wraz z przepisem na pyszne danie na adres: Ziko Dermo,  
Długa 88, 31-416 Kraków, z dopiskiem “Czas na Zdrowie”, lub mai-
lem: media@zikodlazdrowia.org. Autorzy dziesięciu najciekawszych 
przepisów, które po analizie naszego dietetyka opublikujemy w ko-
lejnych wydaniach naszego magazynu, otrzyma zestaw złożony  
z  produktów: Nutrof Total, Hyabak, Blephaclean oraz Thealoz Duo 
Gel, ufundowanych przez firmę Thea.

Chcieliśmy również pogratulować Łukaszowi z Wielkiej Wsi, Barbarze z Bielska-Białej, Hannie z Krakowa, Annie z Zielonej 
Góry i Wojciechowi ze Świdnicy. Dziękujemy za nadesłane przepisy! Produkty marki Oillan zostały już do Was wysłane.

 

krzyżówka



Ciepłych Świąt!

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  

życzymy Państwu ciepłych, pełnych miłości chwil spędzonych w gronie 
najbliższych. Dużo zdrowia oraz sukcesów na polu prywatnym oraz 

zawodowym w nadchodzącym Nowym Roku.
By Państwa marzenia stały się rzeczywistością, a rzeczywistość taką, 

o jakiej Państwo marzą.




