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Kup e-wydanie panoramy leszczyńsKiej, 
będziesz wiedział wcześniej 

i mniej wydasz

zdrowie i uroda

VPodobno istnieje 25 dźwięków, któ-
re potrafią doprowadzić człowieka 
do szaleństwa. Wszystko zależy oczy-
wiście od wrażliwości naszego słuchu. 
Na „czarnej liście” znajdują się m.in. 
mlaskanie, siorbanie, ale też dźwięk 
widelca stukającego o talerz podczas 
konsumpcji. Ale są też dźwięki, które 
aż tak bardzo nas nie rażą, np. głośne 
stukanie łyżeczką o ścianki kubka czy 
filiżanki podczas słodzenia napojów.

VKleszczy boimy zwykle, gdy wybie-
ramy się do lasu. Tymczasem te paję-
czaki mogą nas ugryźć także w parku, 
a nawet w domu. Jeśli już zostaniemy 
ugryzieni, należy usunąć kleszcza 
pęsetą, a miejsce po nim zdezynfeko-
wać i obserwować. Jeżeli pojawią się 
czerwone, rozchodzące się po ciele 
obręcze, należy natychmiast udać 
się do lekarza pierwszego kontaktu. 
Podobnie należy zrobić w sytuacji 
utrzymującego się złego samopoczu-
cia. Może to się wiązać z odkleszczową 
chorobą – boreliozą.

VAromaterapia to jedna z niekon-
wencjonalnych metod wspomagania 
organizmu. Odpowiednio dobrane 
zapachy poprawiają samopoczucie, 
ukoją skołatane nerwy i pomogą choć 
na chwilę zapomnieć o codziennych 
troskach.

VOrzechy laskowe mają wielu ama-
torów. Lubimy np. czekoladę z orze-
chami czy też orzechy w czekoladzie. 
Warto jednak pamiętać, że najlepszy 
wpływ na nas mają orzechy laskowe, 
kiedy zjadamy je w „czystej” postaci. 
Mają dużo witaminy E, która ma do-
bry wpływ na naszą skórę, a także wit. 
B, która pomocna jest m.in. w pielęg-
nacji włosów i paznokci.

VNasze ciało składa się w 70 % z wody. 
Jeszcze więcej wody, bo aż 75% znaj-
dziemy w mózgu. Nic więc dziwnego, 
że musimy ją dostarczać organizmowi 
w odpowiednich ilościach. Człowiek 
jest w stanie przetrwać zdecydowanie 
dłużej bez pokarmu niż bez wody.

VKąpiel słoneczna, zwłaszcza zbyt in-
tensywna, szkodzi. Zbyt intensywne 
opalanie może zwiększyć ryzyko wy-
stąpienia czerniaka. Ale brak słońca 
też nie jest dla nas korzystny. Dzięki 
słońcu dostarczamy organizmowi 
witaminy D. Dlatego w zimowe czy 
jesienne ponure dni zaleca się suple-
mentację witaminy D. Warto sięgnąć 
w tym okresie np. po niekoniecznie 
przez wszystkich lubiany, ale na pew-
no warty polecenia, tran.

VWybrany przez nas kolor, np. ścian, 
może rzutować na dobre lub złe samo-
poczucie. Barwy podzielono na cztery 
główne żywioły: woda, ogień, powie-
trze i ziemia. I tak soczysto-zielona 
trawa jest adresowana do osób lu-
biących spokój i potrzebujących 
wyciszenia. 

VDbamy o formę, rzeźbimy mięśnie, 
sprawdzamy, czy nie nagromadziły 
się nam dodatkowe gramy tkanki 
tłuszczowej. Tymczasem rzadziej 
dbamy o trening mózgu, którego 
sprawność jest warunkiem tego, że 
będziemy cieszyć się dobrą spraw-
nością intelektualną przez całe życie. 
Pomocna jest w tym oczywiście ak-
tywność fizyczna, ale i właściwa dieta. 
Do tego sen, a przede wszystkim jego 
regularność, a więc kładzenie się spać 
o stałej porze. ama

D
ziewczyny szybko przebie-
rajcie się! – woła od progu 
Krystyna Ratajczak, eme-
rytowana nauczycielka 
wychowania fizycznego, 
dziś występująca w roli 

trenerki fitness prowadzącej zajęcia 
w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Lesznie.

Wszystkie panie, choć dawno świę-
towały pięćdziesiąte urodziny żwawo 
wskakują w wygodne dresy. Fajnie, 
że nie ma tu charakterystycznego 
dla klubów fitness i siłowni lansu je-
śli chodzi o strój. Ma być praktycznie, 
a nie kosztownie! Panie ubierają więc 
to, co wygodne. Ich ruchy są sprawne, 
gibkie, wręcz młodzieńcze. W takt utwo-
rów Abby oraz innych hitów powtarzają 
ćwiczenia za prowadzącą. Zajęcia trwają 
zazwyczaj od 30 do 45 minut i mają 
charakter ogólnorozwojowy. Dotle-
niają, uelastyczniają mięśnie i stawy, 
poprawiają sylwetkę, dobrze wpływają 
na kształt ud, ramion i pośladków.

– Na ćwiczenia nigdy nie jest za póź-
no, a przebyte wcześniej zabiegi nie 
powinny być wymówką. Sama jestem 
po operacji kolana, a przecież prowa-
dzę zajęcia – mówi Krystyna Ratajczak.- 
Każdy zna swoje możliwości, ćwiczy 
na ile może. Nie wymagam perfekcji, 
ale oczekuję, że każdy uczestnik da 
z siebie wszystko.

To, że po czterdziestce kobieca fi-
gura zaczyna przypominać gruszkę, 
a męski brzuch wygląda jakby jego 
właściciel połknął piłkę nie jest wyłącz-
nie efektem spowolnionej przemiany 
materii, ale przede wszystkim zwykłe-
go lenistwa. Im jesteśmy starsi, tym 
bardziej mści się na nas brak ruchu. 
Tyjemy, pogarsza się nam kondycja, 
zaczynają pobolewać kolejne członki, 
a kręgosłup wiedzie w konkurencji 
bólowej prym.

– A można tego uniknąć – zapewnia 
Krystyna Ratajczak.

W jej grupie są zarówno seniorki, 
które zawsze były aktywne oraz takie, 
które w młodości w ogóle nie ćwiczyły.

– Praca w biurze, potem obowiązki 
domowe. Na sport nie było czasu – mówi 
Lucyna Nowakowska – Za to teraz mam 
zajęcia ruchowe kilka razy w tygodniu 
i czuję się wyśmienicie. Po sześćdzie-
siątce nauczyłam się pływać. Dla mnie 

to niesamowity wyczyn. Trochę radzi-
łam się wnuka, trochę podglądałam 
pływających na basenie i dziś nieźle się 
w wodzie poruszam. Aktywny senior 
czuje się pięknie i zdrowo. Kiedy moje-
mu mężowi coś spadnie, zanim zdąży 
się schylić, ja mu już tę rzecz podaję. 
Mimo że wiek narasta jestem spraw-
niejsza niż kilka lat temu.

Hanka Ratajska uwielbia ruch. Kie-
dy tylko ma okazję wskakuje na rower 
lub zakłada łyżwy. O rolkach, choć po-
krewne łyżwom, nie myślała.

– Nie byłam nigdy kontuzjowana, ale 
wolę dbać o kości. W pewnym wieku 
trzeba już o tym myśleć – uśmiecha 
się pani Hanna.

Mariola Pietek na studiach treno-
wała siatkówkę, potem zawsze coś dla 
siebie robiła, ale dopiero w jesieni ży-
cia ćwiczeniom fizycznym mogła oddać 
się całkowicie.

– Czuję, że mam mnóstwo energii – 
zapewnia pani Mariola.

Jej koleżanka, dzięki zajęciom fit-
ness, marszom z kijkami i jodze, bez 
trudu zgubiła osiem kilogramów.

– A do tego przestał boleć mnie krę-
gosłup – przekonuje Teresa Mazur.

– Dzięki ćwiczeniom człowiek le-
piej się wysypia, a sen to zdrowie. 
My tu wszystkie lśnimy młodością – 
zauważa Janina Adamska, najstarsza 
fitneska w grupie.

– Ładna sylwetka to jeden plus, ale 
równie ważna jest kwestia higieny 
psychicznej – dodaje Czesława Cetera..

Dla seniorów wskazane jest łącze-
nie różnych form aktywności: pływa-
nie szczególnie zalecanie jest osobom 
początkującym, z nadwagą, ponieważ 
nie obciąża stawów. Potem można dopi-
sać do terminarza wędrówki z kijkami, 
fitness czy jogę.

– Jeśli senior na coś choruje warto 
by zapytał lekarza, czy może uprawiać 
jogę, ale jeśli uskarża się na typowe 
dolegliwości związane z wiekiem nie 
musi się konsultować. Po kilku tygo-
dniach regularnej pracy odczuje po-
prawę. Wzmocnią się stawy, więzadła, 
mięśnie i kręgosłup. To profilaktyka 
osteoporozy. Polepszy się także układ 
krążenia i oddechowy, zrelaksuje 
umysł. Mam grupę pań po sześćdzie-
siątce i świetnie sobie radzą. Szkoda 
tylko, że panowie, ich równolatkowie, 
nie biorą z nich przykładu -mówi 
Agnieszka Sakowicz, instruktorka 
jogi z Leszna.

Nowością na leszczyńskim rynku 
jest tai – chi dla seniorów prowadzone 
przez Marka Tyczyńskiego, trenera 
taekwondo. Orientalne zajęcia tai – chi 
równoważą ciało, umysł i ducha.

 Karolina Bodzińska 

Zdrowe, szczupłe, giętkie ciało 
potrzebne jest w każdym wieku

 VLeszno. Fitness, kijki, pływanie, joga i taniec  po pięćdziesiątce
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podczas zajęć fitness w ramach Uniwersytetu trzeciego wieku w Lesznie

Czy wiesz, 
że...

V PRAWDA. Czas, w którym pojawią się 
u nas pierwsze siwe włosy (zakładając, 
że wcześniej nie wypadły) jest w dużej 
mierze zdeterminowany genetycznie, 
ale już tempo, w jakim siwienie postę-
puje, jest w pewnym stopniu pod naszą 
kontrolą. I tak na przykład – jak wyka-
zali brytyjscy naukowcy – palacze pa-
pierosów są czterokrotnie częściej na-
rażeni na szybsze siwienie włosów niż 
osoby niepalące. Dlaczego tak się dzie-
je? Najprościej rzecz ujmując szkodliwe 
substancje chemiczne zawarte w dymie 
tytoniowym – podobnie jak promie-
niowanie słoneczne – przyczyniają się 
do powstawania wolnych rodników 

i osłabiania aktywność melanocytów, 
czyli komórek produkujących barwnik. 
By opóźnić siwienie, warto więc nie 
tylko zrezygnować z palenia papiero-
sów, ale też unikać towarzystwa dymu 
tytoniowego. Dodajmy jeszcze, że zda-
rza się, iż przedwczesne siwienie jest 
skutkiem niedoborów żywieniowych. 
Dotyczy to zwłaszcza braku w diecie 
witamin z grupy B, takich jak bioty-
na, kwas foliowy (witamina B3), kwas 
pantotenowy (witamina B5) oraz kwas 
paraaminobenzoesowy (PABA). Wśród 
substancji mineralnych duże znaczenie 
dla kondycji włosów ma cynk, miedź, 
żelazo i selen.

V FAŁsz.  To jeden z najbardziej rozpo-
wszechnionych i krzywdzących mitów, 
uderzających w honorowe krwiodaw-
stwo. Nasz organizm ma system auto-
regulacji i nigdy nie produkuje nad-
wyżek krwi. Każdy dorosły człowiek 
ma średnio 5-6 litrów krwi krążącej 
i jest to wartość stała. Zwykłe odda-
nie krwi polega na upuszczeniu około 
500 ml tego życiodajnego płynu. Utrata 
takiej ilości w ciągu miesiąca wyregu-
luje się. Krew po prostu jest tkanką 
regenerującą się, której niewielka 
utrata powoduje łagodne pobudzenie 
jej wytwarzania, zmierzające do przy-
wrócenia stanu pierwotnego. Lekarze 

dają przykład skaleczeń, krwawienia 
z nosa czy miesiączek, po których tak-
że nie dochodzi do nadprodukcji krwi. 
Co więcej oddając krew możemy nie tyl-
ko uratować komuś życie, ale też popra-
wić własne zdrowie. W ubiegłym roku 
opublikowano doniesienia wskazujące 
na odległy efekt obniżenia ciśnienia tęt-
niczego u otyłych osób, poddawanych 
krwioupustom. Prawdopodobieństwo 
zachorowania na nadciśnienie tętni-
cze u każdego wzrasta wraz z wiekiem, 
a honorowi dawcy krwi mają częściej 
okazję być badani przez lekarzy niż 
ich rówieśnicy, być może stąd powstał 
ten mit. mach

Obalamy mity * Obalamy mity * Obalamy mity
Palenie papierosów  
przyspiesza siwienie włosów

Oddawanie krwi  
może powodować nadciśnienie


