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 demencję? 
jak opiekować się chorym na 

P A U L I N A  P I E C Z Y R A K  
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ETAPY POSTĘPOWANIA DEMENCJI 
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JAK NALEŻY SIĘ ZAJĄĆ CHORYM? 
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do wytrwania w postanowieniach 

4 kroki 

LANOWANIE P 
KONSEKWENCJA 
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P A U L I N A  P I E C Z Y R A K  
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CIERPLIWOŚĆ

MOTYWACJA
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Herr Humpf möchte aktiv bleiben
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M O N I K A  M O Z L E R - W A W R Z I N E K  
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bleiben 
der Stammtisch 
Wie ein Blitz vom heiteren Himmel. 
gelähmt 
sich bewegen 
willenstark 
im Alltag zurechtkommen 
unterstützen 
überlegen 
Er hat mir zugeraten, … 
erledigen 
der Vorschlag 
ein fremder Mann 
überzeugen 
nachgeben (er gibt nach) 
versuchen 
der Schlaganfall 
begeistert 
 

zostać 
grono stałych gości w jakimś lokalu 
Jak grom z jasnego nieba. 
sparaliżowana/y 
poruszać się 
o silnej woli 
dać sobie radę na co dzień 
wspierać 
zastanawiać się 
On mi doradził, ... 
załatwić 
propozycja 
obcy mężczyzna 
przekonywać/przekonać 
poddać się, ustąpić 
spróbować (coś zrobić) 
udar 
zachwycona/-y 
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Zdrowe przepisy prosto z Niemiec 

linsensuppe
Składniki: 

   200 g brązowej soczewicy
   1 łyżka oliwy z oliwek
   cebula
   por
   2 marchewki
   1/6 selera
   120 g chudego boczku
   2 liście laurowe
   2 ziela angielskie
   2 duże ziemniaki
   1,5 litra bulionu 
warzywnego
   2 łyżki świeżo posiekanej 
natki pietruszki
   sól 
   pieprz

Płuczemy soczewicę w zimnej wodzie. Następnie kroimy boczek na małe 
kawałeczki i podsmażany go na oliwie. Kiedy się zarumieni, dodajemy posiekaną 
cebulkę. Smażymy przez chwilę i dodajemy por, marchewkę, seler, liście laurowe 
i ziele angielskie. Po ok. 5 minutach dodajemy soczewicę i całość zalewamy 
wywarem z warzyw. Zmniejszamy ogień i gotujemy ok. godzinę, aby soczewica 
stała się miękka. 15 minut przed końcem dodajemy ziemniaki. 

Przygotowanie: 

Każdy z nas ma swoje postanowienia noworoczne. Większość, szczególnie Pań, 
obiera sobie za cel- przejść na dietę i zrzucić kilka kilogramów. 

Kuchnia niemiecka charakteryzuje się tym, że potrawy w dużej mierze są kaloryczne 
i ciężkostrawne. Mamy jednak kilka wyjątków, które sprawdzą się na każdej diecie. 

ciekawostka: Soczewica dzięki niskiej zawartości potasu zapobiega 
nadciśnieniu, a także obniża ilość cholesterolu we krwi. 
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   800 g ziemniaków
   mała marchewka
   mała pietruszka
   kawałek selera 
   kawałek pora
   cebula
   1,5 l bulionu 
   120 g śmietanki (najlepiej 30%)
   3 łyżki oliwy z oliwek 
   1 łyżeczka majeranku, 
   sól
   pieprz 
   opcjonalnie: 100 g boczku surowego, 
   wędzonego 
 
Dla smaku można posypać posiekaną 
natką pietruszki. 

Składniki: 

Przygotowanie: 

Kartoffelsuppe

Obrać ziemniaki, pokroić w małą kostkę i opłukać wodą z nadmiaru skrobi, po 
czym odstawić je na bok. W garnku zeszklić drobno posiekaną cebulę. Kiedy się 
przyrumieni dodać ziemniaki i dusić około 3 minuty, po czym zalać całość 1 l 
bulionu, resztę zostać na potem. Dodać majeranek, sól oraz pieprz. Taką 
mieszankę dusić min. 20 minut. 
Po zagotowaniu zdjąć garnek z palnika i wlać powoli śmietankę, a następnie 
zblendować. Dodać resztę bulionu. 
Jeśli chcemy zrobić wersję bardziej kaloryczną, możemy pokroić boczek, 
podsmażyć i posypać z wierzchu przygotowaną zupę. 
Można podawać również z grzankami lub tostami. 

ciekawostka: Skórka ziemniaka zawiera dużą ilość błonnika, który 
zmniejsza wchłanianie tłuszczów i reguluje działanie 
układu pokarmowego. 
Nie czując zapachu ziemniaka, jabłka oraz cebuli, nie 
bylibyśmy w stanie odróżnić ich smaków. 
Ziemniak jest także pierwszą rośliną wyhodowaną 
w kosmosie. 
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Baca stanął przed sądem oskarżony o 
pobicie. 
- Oskarżony twierdzi, ze uderzył 
poszkodowanego jeden raz zwiniętą 
gazetą? 
- Ano. 
- I od tego ciosu gazetą poszkodowany 
doznał wstrząsu mózgu? 
- Skoro tak doktor godo. 
- W takim razie co było w gazecie? 
- Nie wim, nie cytołech. 
 

Lekarz do budzącego się po operacji 
pacjenta: 
- Wszystko udało się znakomicie, bez 
najmniejszych kłopotów. Nie 
rozumiem tylko, czemu przed 
zabiegiem był pan taki niespokojny, 
wyrywał się pielęgniarkom, krzyczał i 
usiłował uciec z sali operacyjnej!? 
- Bo ja przyszedłem tam tylko naprawić
kaloryfery! 
 

Czym się różni mąż od narzeczonego? 
 Zamiast kwiatów kupuje warzywa. 
 

* 
 

Rozmawia dwóch kumpli 
-Słuchaj stary, przed godziną zostałem 
ojcem, mam syna! 
-I jak się czuje żona? 
-Nie wiem, jeszcze jej o tym nie 
powiedziałem 
 

* 
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Horoskop 
sprawdź, co przyniesie 2019 rok 

Koziorożec             

Panna 

Nowy rok przyniesie Ci sporo korzyści. 
Miej oczy szeroko otwarte i korzystaj z 
okazji, bo dzięki nim spełni się Twoje 
marzenie. Problem z pieniędzmi? Jeszcze 
trochę, a wszystko będzie dobrze. 

wytrwasz- osiągniesz sukces zarówno 
zawodowy, jak i w kreowaniu lepszej 
wersji siebie. Powodzenia! 

Waga 
Baran                     

Wodnik                  

Nowy rok będzie dla Ciebie ulgą. 
Poprawią się relacje w związku i 
rodzinie, także możesz spać spokojnie. 
Zmiany w pracy mogą zachwiać 
równowagą w życiu, bądź w gotowości 
i zawalcz o swoje. 

Sporo wyzwań czeka Cie w 
nadchodzącym roku. Uzbrój się w spokój 
i opanowanie, a nadchodzący czas 
obdaruje Cie wynagrodzeniem za ten 
trud. Poznasz wielką miłość! 

Poprzedni rok nie był dla Ciebie 
łaskawy? Dobra wiadomość, 2019 niesie 
sporo dobrego. Zmiany, to przede 
wszystkim, ale cierpliwości, są 
zdecydowanie zmianami na lepsze. 

Ryby                   

Skorpion 

To czas na wybranie postanowienia, 
ponieważ nowy rok obdarzy Cie 
ogromną determinacją. Znajdź swoje 
największe marzenie i podejmij 
działanie, na pewno się uda. 

Los będzie Ci sprzyjać, ale dopiero w 
drugiej połowie roku. Szukaj wsparcia u 
znajomych, a trudy wynagrodzi Ci duży 
przypływ gotówki. Możesz zatem 
śmiało planować urlop. 

Byk                    

Rak                         
   

Uważaj na zawistnego Skorpiona, będzie 
chciał pokrzyżować Ci plany. Jeśli 
 

Lew 
Gwiazdy wskazują, że druga połowa 
roku będzie dla Ciebie bardzo trudna. 
Wykorzystaj zatem, najbardziej jak się 
da, pierwsze półrocze. Naładuje Cie to 
energią i da osobę, która Cie wesprze. 

Dotychczasowy spokój na chwilę 
obecną odejdzie na drugi plan. Pogódź 
się z małym chaosem, który wbrew 
pozorom dobrze wpłynie na Twoje 
zdolności organizacyjne. 

Przybędzie obowiązków i to w sporej 
ilości. Planuj każde działanie oraz szukaj 
wsparcia w rodzinie, a wytrwasz w 
postanowieniach, a rok 2019 zakończysz 
z małym sukcesem na swoim koncie. 

Zadbaj o relacje w związku, dobrze to 
wpłynie na dalsze plany. Skorpiony 
single- dobra wiadomość, miłość czeka 
za rogiem i za chwilę się ujawni! 

Czeka Cię miła niespodzianka w 
Walentynki. Reszta roku bez zmian, 
wszystko będzie toczyć się zgodnie z 
planem, jednak uważaj, aby zazdrosna 
waga nie zakłóciła relacji w przyjaźni. 

Strzelec     

22.12-20.01

21.01-18.02  

19.02-20.03   

21.03-20.04  

21.04-21.05

22.05-22.06    

23.06-22.07  

23.07-23.08

24.08-23.09

24.09-23.10

21.10-22.11

23.11-21.12
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