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6-7 NA ZDROWIE
W tym numerze piszemy o zabawkach eduka-
cyjnych umożliwiających walkę z dysleksją, 
o niezwykłych właściwościach kiszonej kapu-
sty, chlebie powstającym w laboratorium 
oraz świetle, które ujawnia choroby. 

16-19 WARTO WIEDZIEĆ
ZORGANIZUJ SIĘ NA NOWO
Choroba zmienia, ale nie niszczy dotychcza-
sowego trybu życia. Ważne, aby w kalendarzu 
codziennych zajęć oprócz czasu poświęcone-
go na terapię, znaleźć go także na wypełnianie 
dotychczasowych obowiązków i przyjemności. 
Jak to zrobić, podpowiada couch.        

20-21 GWIAZDA Z WZW
GŁOS PRZECIW WYKLUCZENIU
Diamanda Galas walczy swoją sztuką wokalną 
z mieszczańską pseudomoralnością i hipokry-
zją. Łamie standardy moralne w imię zwróce-
nia uwagi społeczeństwa na problemy świata. 
I walczy z chorobą – skutecznie!

8-11 ABC PACJENTA
TRZEBA DOŁOŻYĆ 
WSZELKICH STARAŃ
Wprowadzenie do leczenia przewlekłego 
wirusowego zapalenia typu C nowych leków, 
inhibitorów proteazy serynowej typu HCV,  
spowodowało istotne zwiększenie skutecz-
ności terapii. Aby jednak mieć szansę na 
osiągnięcie sukcesu w postaci wymarzonego 
„minusa”, należy dolożyć wszelkich starań, by 
ukończyć całą terapię zgodnie z zalecanym 
przez producenta schematem.  

12-15 ABC PACJENTA
INFORMOWAĆ LEKARZA
Sukces terapii przeciwwirusowej uzależniony 
jest w dużej mierze od ścisłego stosowania się 
do zaleceń lekarskich. Konieczne jest systema-
tyczne przyjmowanie należnych dawek leków. 
Jakiekolwiek zmiany dawkowania mogą być 
dokonywane jedynie na wyraźne polecenie 
lekarza prowadzącego. Lekarz musi zostać  
poinformowany o wszystkich lekach zażywa-
nych z powodu chorób towarzyszących.

22-23 TWÓJ RUCH
Z ARMATNIĄ KULĄ
Kettlebells – odważniki z uchwytami nie tylko 
wyrabiają mięśnie, ale poprawiają także mobil-
ność ciała i możliwości ruchowe stawów. Nasi 
pradziadkowie, którzy wymyślili kettlebells 
wiedzieli, co jest dobre dla tężyzny fizycznej.   
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24-27 TURYSTYKA
KIEDY ŻAGLÓWKI 
ZARZUCĄ CUMY
Warmia i Mazury to region atrakcyjny nie tylko 
w wakacje. Jesienią i zimą dostarcza turystom 
moc atrakcji niedostępnych w innych rejonach 
naszego kraju.

33-34 WYKAZ PLACÓWEK
DOKĄD UDAĆ SIĘ PO PORADĘ

28-29 MĄDROŚĆ NATURY
POKRZYWA DA SIĘ LUBIĆ
Pospolity chwast okazuje się rośliną docenianą
w lecznictwie już od czasów Hipokratesa

30-32 KULTURA
Nasze propozycje na nadchodzące miesiące. 
Jakie książki warto przeczytać, co nowego 
w muzyce i kinie oraz wybór koncertów.
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SZANOWNI 
CZYTELNICY

REDAKCJA

PRZED WAMI KOLEJNE 
„ABECADŁO ZDROWIA”.  

JESIENNE WYDANIE PRZEZNACZONE JEST DLA 
OSÓB CHORYCH NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY. 

Z PEWNOŚCIĄ ZAINTERESUJĄ ICH, I NIE TYLKO ICH, TEKSTY 
DOTYCZĄCE LECZENIA TEJ CHOROBY NAPISANE PRZEZ LEKARZA 

– WYBITNEGO SPECJALISTĘ W TEJ DZIEDZINIE.
W ARTYKULE „TRZEBA DOŁOŻYĆ WSZELKICH STARAŃ” DR EWA JANCZEWSKA 

OPISUJE, W JAKI SPOSÓB PRZETRWAĆ TERAPIĘ TRÓJLEKOWĄ W PRZEWLEKŁYM 
WIRUSOWYM ZAPALENIU WĄTROBY TYPU C. DOKTOR JANCZEWSKA PRZYPOMINA WAGĘ 

DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH, KTÓRE POZWALAJĄ ZAPOBIEC  
WYSTĄPIENIU LUB OGRANICZYĆ NASILENIA OBJAWÓW NIEPOŻĄDANYCH. 

RÓWNIEŻ DR JANCZEWSKA JEST AUTORKĄ TEKSTU „INFORMOWAĆ LEKARZA!”.  
CZYTELNICY DOWIEDZĄ SIĘ Z NIEGO, JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W TERAPII TRÓJLEKOWEJ 

PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C,  
I CO W TEJ KWESTII ZALEŻY OD SAMEGO PACJENTA.

PONIEWAŻ NADCHODZI JESIEŃ I ZIMA, PRZEWROTNIE ZACHĘCAMY CZYTELNIKÓW DO ODWIEDZENIA 
REGIONU POLSKI KOJARZĄCEGO SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM Z LATEM. WARMIA I MAZURY OFERUJĄ 
BOWIEM MOC ATRAKCJI TAKŻE POZA SEZONEM. TEN NIEZWYKŁY REGION KRYJE FASCYNUJĄCE 

TAJEMNICE, MALOWNICZE PAŁACE I ZAMKI, W MURACH KTÓRYCH DZIAŁAJĄ LUKSUSOWE HOTELE, 
A PRZEDE WSZYSTKIM UMOŻLIWIA KONTAKT Z NIESKAŻONĄ PRZYRODĄ. COŚ DLA SIEBIE ZNAJDĄ 

TAM WIĘC I ZWOLENNICY KONTEMPLACJI SZTUKI, MIŁOŚNICY PRZYRODY  
I HISTORII ORAZ CI, KTÓRZY PREFERUJĄ AKTYWNY TRYB ŻYCIA. 

JEŚLI CHODZI O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ, TO OKAZUJE SIĘ, ŻE DO ŁASK WRACA GIMNASTYCZNY 
PRZYRZĄD PRADZIADKÓW – KETTLEBELL. JAK NIM ĆWICZYĆ – DORADZA DOŚWIADCZONY 

TRENER. JAK ZNALEŹĆ CZAS NA JESIENNO-ZIMOWY WYJAZD I ĆWICZENIA Z UŻYCIEM 
KETTLEBELLS, PAMIĘTAJĄC PRZY TYM O KURACJI? WYSTARCZY ZORGANIZOWAĆ SIĘ  

NA NOWO. A JAK TO ZROBIĆ, PODPOWIADA EKSPERT OD COUCHINGU.  
WSZYSTKO TO MOŻNA PRZEMYŚLEĆ, POPIJAJĄC HERBATĘ Z POKRZYWY...

     ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

REDAKCJA
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CHLEB Z LABORATORIUM
Z ziarna pszenżyta (wyhodowana przez naukowców 
mieszanka żyta i pszenicy używana w przemyśle 
spożywczym) można upiec chleb o unikalnym smaku, 
z dużą ilością błonnika i witamin. Ponieważ wypieka się 
go trudniej niż inne rodzaje pieczywa, naukowcy nad jego 
recepturą pracują w laboratorium, by wypiek w piekarni 
był bez zarzutu pod względem doboru składników i smaku.
Pszenżyto i owies są bogatym źródłem substancji 
bioaktywnych, takich jak błonnik pokarmowy. Dlatego 
w pieczywie wypiekanym z mieszanki pszenżytnio-owsia-
nej będzie go dużo więcej niż w pieczywie np. z ziarna 
pszenicy. „Polska jest światowym potentatem w uprawie 
pszenżyta. Jest ono jednak wykorzystywane głównie na 
pasze oraz jako surowiec do produkcji biopaliw” – mówi  
dr inż. Anna Fraś z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzi-
kowie. „Ziarno owsa, które chcemy dołożyć do chleba, 
ma unikalne właściwości fizjologiczno-żywieniowe. 
Charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika 
pokarmowego i wielu innych związków, takich jak: 
polifenole, witaminy, przeciwutleniacze, a także dostępne 
tylko w owsie antyoksydanty – awentramidy. Jest też 
bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych”  
– dodaje dr Fraś. Ziarna pszenżyta z dodatkiem płatków 
czy mąki owsianej dadzą zupełnie nowy gatunek pieczywa 
o wysokich właściwościach prozdrowotnych i bardzo cieka-
wych walorach smakowych. „Pieczywo pszenżytnie różni się 
bowiem smakiem od pieczywa pszennego czy żytniego.  
Jest bardzo smaczne” – podkreśla dr Anna Fraś.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl

`

`

ZDROWIE  
Z... BECZKI
Kapusta kiszona bogata jest w związki manganu, cynku, 
wapnia, potasu, żelaza i siarki, które są niezbędne do pra- 
widłowego funkcjonowania organizmu. Wytworzony  
w trakcie fermentacji kwas mlekowy ma dobroczynny 
wpływ na przewód pokarmowy. Kiszona kapusta jest 
bogatym źródłem witaminy C, witamin z grupy B, witaminy 
K, A i E. Witaminy A, C i E to przeciwutleniacze, które 
oczyszczają organizm z nadmiaru wolnych rodników. „Wolne 
rodniki powstają podczas przemian metabolicznych, ale 
ich nadmiar w organizmie wynikający z zanieczyszczenia 
środowiska, palenia papierosów czy diety śmieciowej jest 
bardzo szkodliwy. Te reaktywne związki inicjują procesy 
nowotworowe, sprzyjają zmianom miażdżycowym nawet 
u młodych ludzi i są przypuszczalnie przyczyną szybszego 
starzenia się organizmu” – informuje dr Ewa Ciska z Zakładu 
Chemii i Biodynamiki Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt 
i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Specjaliści z instytutu, 
w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, analizowali pod kątem 
obecności związków o aktywności przeciwnowotworowej 
kiszoną kapustę dostępną w sklepach. „Najbardziej warto-
ściowa jest kapusta sprzedawana z beczki, która nie jest 
przepakowywana w opakowania detaliczne. Praktycznie 
bezwartościowa pod względem związków biologicznie 
aktywnych jest kapusta pasteryzowana” – wyjaśnia dr Ewa 
Ciska. Jeśli samemu kisimy kapustę, to najlepiej wykorzystać 
do tego odmiany o zwartych główkach. „Odmiany późne 
mają więcej niezbędnego w procesie fermentacji cukru, 
który jest podstawowym składnikiem odżywczym bakterii. 
Cukry przekształcane są w kwas mlekowy, który jest 
naturalnym związkiem konserwującym kiszoną kapustę. 
Odpowiednie jego stężenie zabezpiecza kapustę i umożliwia 
długie jej przechowywanie” – opowiada dr Ciska.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl
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ZABAWKA KONTRA 
DYSLEKSJA
Dziecięca zabawka może zmniejszyć liczbę osób z dysleksją, 
a Europejczykom ułatwić uczenie się chińskiego – polscy na-
ukowcy chcą nauczyć małe dzieci precyzyjnego rozróżniania 
dźwięków – zarówno języka ojczystego, jak i języków obcych. 
„Mózg odbiera mowę w nieco odmienny sposób niż wszystkie 
inne dźwięki. Kiedy niemowlę słyszy mowę swojego rodzica czy 
opiekuna, w jego mózgu wytwarza się specyficzna reprezentacja 
dźwięków, która pozwala mu później rozumieć dany język 
i się w nim porozumiewać” – wyjaśnia prof. Włodzisław Duch 
z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Samo słuchanie 
dorosłych nie wystarczy, by dziecko nauczyło się odróżniać 
dźwięki danego języka. Mózg zacznie je precyzyjnie różnicować 
dzięki interakcji z dorosłym, który będzie np. modulował głos. 
„Możemy sobie wyobrazić klocek, który wyda serię dźwięków, 
jeśli dziecko zacznie nim potrząsać. Urządzenie zarejestruje, 
czy dziecko zauważa, że w sekwencji dźwięków +lalalalrararara+ 
w pewnym momencie nastąpiła zmiana” – wyjaśnia prof. Duch. 
Co może być nagrodą dla bawiącego się? „Dzieci lubią proste 
kontrasty. Dlatego na ścianach takiego sześcianu mogą pojawiać 
się kolorowe obrazki. Zarówno uczenie się mowy ojczystej, 
jak i języków obcych, jest dużo trudniejsze, jeśli w dzieciństwie 
brakuje nam możliwości precyzyjnego słyszenia i dokonywania 
rozróżnień poszczególnych dźwięków mowy” – dodaje profesor. 
Dzięki zabawce dzieci będą uczyły się prawidłowo słyszeć mowę 
ojczystą, więc nauka czytania i pisania będzie mniej trudna. 
Może zmniejszyć się też liczba dzieci z dysleksją. 
Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl

7

ŚWIATŁO UJAWNIA 
CHOROBY 
Światło pozwoli lekarzom zdobyć informacje o zmianach 
w ukrwieniu mózgu ciężko chorych pacjentów, np. z poważny- 
mi uszkodzeniami neurologicznymi – wynika z badań 
Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  
PAN (IBIB PAN) w Warszawie.
Optyczne metody do monitorowania mózgu wykorzy- 
stują fakt, że światło w pewnym stopniu może przenikać 
przez kości czaszki. Chodzi tu zwłaszcza o światło  
z zakresu bliskiej podczerwieni, o długościach fal między 
650 a 850 nanometrów (nanometr to milionowa część 
milimetra). Istotne znaczenie mają tu właściwości krwi 
– a konkretnie hemoglobiny, której utlenowana forma 
w inny sposób oddziałuje ze światłem niż forma 
zredukowana. Zjawisko to pozwala oceniać stopień 
natlenienia obserwowanej części ciała poprzez analizę 
intensywności światła penetrującego tkankę.
Zalety optycznych metod obserwacji mózgu widać 
w zestawieniu z dostępnymi w szpitalach technikami 
obrazowania. Tomografia komputerowa i rezonans 
magnetyczny wymagają dużej, stacjonarnej aparatury. 
Pacjent musi być przetransportowany do wyspecjalizowanej 
pracowni, z czym wiąże się często konieczność odłączenia 
go od innego sprzętu medycznego. Ponadto chory musi być 
unieruchomiony, a samo badanie jest kosztowne. 
Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl
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Trzeba dołożyć 
wszelkich starań
Jak bezpiecznie przetrwać terapię trójlekową w przewlekłym wirusowym 
zapaleniu wątroby typu C?

O
d maja 2013 roku polscy pacjenci uzyskali długo 
wyczekiwaną możliwość leczenia trójlekowego 
interferonem pegylowanym, rybawiryną i jednym 
z dwóch zarejestrowanych inhibitorów proteazy 

HCV, czyli telaprewirem (Incivo) lub boceprewirem (Victrelis).
Obowiązujący obecnie program terapeutyczny NFZ nie umoż-
liwia, niestety, leczenia wszystkich pacjentów z genotypem 
1 HCV, natomiast niewątpliwie poprawia sytuację chorych 
z istotnym włóknieniem wątroby (≥F2), uprzednio nieskutecz-
nie leczonych PEG-interferonem i rybawiryną lub nieleczonych 
z genotypem TT dla interleukiny 28B.
Rozpoczynając upragnioną terapię trójlejkową, należy zdawać 
sobie sprawę, że oprócz „blasków” związanych ze znacznie wyż-
szą skutecznością w porównaniu do schematów dwulekowych, 
leczenie tego typu ma również „cienie” wynikające z objawów 
niepożądanych, jakie mogą pojawić się w jego trakcie.
Pegylowany interferon alfa i rybawiryna pozostające podsta-
wowymi składnikami terapii trójlekowej charakteryzują się 
dobrze już znanym profilem objawów niepożądanych, takich 
jak: objawy rzekomogrypowe w początkowym okresie terapii, 
małopłytkowość, neutropenia, anemia, uczucie zmęczenia, bóle 
kostno-stawowe, zaburzenia funkcji tarczycy itp. Do tychże 
objawów mogą dołączyć się nowe, związane z zastosowaniem 
telaprewiru lub boceprewiru.

WYSYPKI
Często zgłaszanymi objawami niepożądanymi podczas leczenia 
telaprewirem są świąd skóry oraz wysypki o różnym nasileniu. 
Większość wysypek występujących podczas terapii ma cha-
rakter łagodny lub umiarkowany, a ciężkie wysypki obserwuje 
się u ok. 5 proc. leczonych tym lekiem. Wysypki o nasileniu 

niewielkim na ogół udaje się opanować za pomocą leków 
do stosowania zewnętrznego zaleconych przez lekarza prowa-
dzącego, bez konieczności zmiany schematu terapii. Wysypki 
o nasileniu umiarkowanym (rozsiane, ale zajmujące nie więcej 
niż 50 proc. powierzchni ciała) wymagają na ogół konsultacji 
dermatologicznej i niekiedy mogą być powodem przerwania te-
rapii telaprewirem, natomiast terapię interferonem i rybawiryną 
można w większości przypadków kontynuować. Ciężkie wysyp-
ki, zajmujące powyżej 50 proc. powierzchni ciała lub związane 
z pojawieniem się pojedynczych pęcherzy i/lub owrzodzeń, 
wymagają odstawienia telaprewiru, a w razie nasilenia się tych 
zmian lub dołączenia objawów ogólnych, także interferonu 
i rybawiryny. W leczeniu inhibitorami proteazy istotna jest 
ciągłość przyjmowania tych leków, przerwy nie są wskazane. 
Decyzja o zaprzestaniu stosowania telaprewiru jest więc jedno-
znaczna ze skróceniem trójlekowego okresu terapii, co wiązać 
się może z istotnym zmniejszeniem jej skuteczności. Dlatego 
też niezmiernie ważne są działania profilaktyczne, które mogą 
ograniczyć częstość występowania zmian skórnych.
Podczas trójlekowego etapu terapii z telaprewirem należy 
unikać nasłonecznienia, stosować kremy z filtrem UV, zapo-
biegać nadmiernemu wysuszeniu skóry poprzez natłuszczanie 
preparatami hypoalergicznymi, nosić przewiewną, luźną odzież 
z naturalnych włókien. W razie pojawienia się wysypki należy 
skontaktować się z lekarzem prowadzącym, aby odpowiednio 
wcześnie wdrożyć działania lecznicze i nie dopuścić do rozwoju 
ciężkich zmian, które mogłyby być powodem przerwania 
terapii. Objawem alarmowym, który wskazuje na potrzebę 
natychmiastowego kontaktu z lekarzem jest wystąpienie 
uogólnionej wysypki zajmującej więcej niż połowę powierzch-
ni skóry, zwłaszcza jeżeli towarzyszą jej zmiany pęcherzowe, 
owrzodzenia, a także objawy ogólne (gorączka, powiększenie 
węzłów chłonnych, obrzęk twarzy, duszność). Wysypki podczas 

Dr n. med. Ewa Janczewska
ID Clinic, Mysłowice
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terapii trójlekowej z boceprewirem występują rzadziej i mają na 
ogół łagodniejszy przebieg.

OBJAWY ANOREKTALNE
Kolejną grupą objawów obserwowaną podczas terapii trójle-
kowej z telaprewirem są tzw. dolegliwości anorektalne, czyli 
odczuwane w okolicy odbytu i/lub odbytnicy. Najczęściej 
zgłaszanym objawem jest świąd lub ból odbytu, rzadziej 
obserwowano pojawienie się lub nasilenie istniejących żylaków 
odbytu, rzadziej szczeliny odbytu. Obecność tych zmian może 
skutkować krwawieniem. 
Profilaktyka tych dolegliwości obejmuje działania redukujące 
zaparcia stolca oraz utrzymanie odpowiedniej higieny, najlepiej 
z zastosowaniem hypoalergicznych środków kosmetycznych. 
W razie wystąpienia nasilonego, trudnego do zniesienia świądu, 
należy zwrócić się do lekarza prowadzącego, który może zale-
cić stosowanie czopków lub maści łagodzących te dolegliwości. 
Nie należy pomijać tych objawów w wywiadzie, traktując je 
jako przypadłość wstydliwą, ponieważ wczesna reakcja pozwo-
lić może na uniknięcie poważniejszych konsekwencji (np. krwa- 
wienie, szczelina odbytu), które mogą wymagać interwencji 
proktologicznej.

NIEDOKRWISTOŚĆ
Niedokrwistość obserwowana była stosunkowo często pod-
czas terapii dwulekowych. Oba dostępne inhibitory proteazy 
dodatkowo zwiększają ryzyko wystąpienia anemii, zwłaszcza 
u chorych z marskością wątroby. Redukcja dawek inhibitorów 

proteazy nie jest zalecana, niedokrwistość próbujemy zatem 
opanować, zmniejszając dawkę rybawiryny. W cięższych 
przypadkach konieczne może być przetoczenie preparatów 
krwi. Erytropoetyna stosowana w niektórych krajach w celu 
wyrównania niedokrwistości związanej z terapią przeciwwiru-
sową nie jest zalecana w Polsce, ze względu na brak rejestracji 
w tym wskazaniu. Badania kliniczne nie wykazały przewagi 
leczenia erytropoetyną nad redukcją dawki rybawiryny. 
Co więcej, wykazano, iż niedokrwistość i zmniejszona dawka 
rybawiryny nie mają negatywnego wpływu na skuteczność 
terapii. Jeżeli jednak stężenie hemoglobiny pomimo reduk-
cji dawki i ewentualnego przetoczenia masy erytrocytarnej 
osiągnie wartość na tyle niską, iż niezbędne jest przerwanie 
stosowania rybawiryny, leczenie inhibitorem proteazy również 
musi zostać zakończone. Konieczne jest zatem ścisłe moni-
torowanie obrazu krwi (niekiedy z częstotliwością większą, 
niż przewidują zapisy programu terapeutycznego) i w razie 
potrzeby wdrożenie odpowiednich działań, aby nie dopuścić 
do rozwoju głębokiej niedokrwistości, która uniemożliwi 
kontynuację terapii.

OBJAWY ZE STRONY PRZEWODU 
POKARMOWEGO
Podczas terapii trójlekowej z boceprewirem lub telaprewirem 
u części pacjentów wystąpić mogą nudności, wymioty, biegun-
ki, rzadziej zaparcia stolca, wzdęcia brzucha. Nasilenie tych 
dolegliwości jest zwykle niewielkie. Ponieważ leczenie telapre-
wirem wymaga stosowania diety z podwyższoną zawartością 
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tłuszczu, pacjenci, którzy stale stosowali dietę o „lżejszym” 
charakterze, mogą odczuwać dolegliwości związane z nagłą 
zmianą sposobu odżywiania. Leczenie objawowe dolegliwości 
ze strony układu pokarmowego powinno zostać uzgodnione 
z lekarzem prowadzącym. Nie należy próbować leczenia na 
własną rękę, ponieważ wiele leków, a także tzw. suplementów 
diety i preparatów ziołowych kupowanych bez recepty może 
wchodzić w niekorzystne interakcje z telaprewirem lub bocepre-
wirem. Boceprewir stosunkowo często powoduje zaburzenia 
smaku, które, poza pogorszeniem apetytu związanym ze sto-
sowaniem PEG-interferonu, mogą dodatkowo przyczyniać się 
do utraty masy ciała. Zaburzenia smaku w przypadku leczenia 
telaprewirem raportowane były natomiast stosunkowo rzadko. 
Uciążliwości związane z zaburzeniami smaku łagodzić może, 
według niektórych autorów, popijanie kapsułek Victrelisu 
mlekiem czekoladowym.

ZAPOBIEGANIE CIĄŻY
Ponieważ rybawiryna wykazuje udowodnione działanie terato-
genne (uszkadzające płód), terapia przeciwwirusowa nie może 
być stosowana u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie jest 
wskazana również u mężczyzn, których partnerki są w ciąży. 
Podobnie jak w przypadku terapii dwulekowych konieczne 
jest zatem stosowanie skutecznych metod zapobiegania ciąży 
podczas całej terapii i do siedmiu miesięcy po zażyciu ostatniej 
dawki rybawiryny. Należy jednak wziąć pod uwagę, że inhibi- 
tory proteazy mogą zaburzać metabolizm hormonalnych 
środków antykoncepcyjnych, co wiąże się ze zmniejszeniem 
ich skuteczności. W okresie kiedy stosowane są wszystkie trzy 
leki, wskazane jest zatem równoczesne stosowanie przez obojga 
partnerów dwóch metod barierowych (np. prezerwatywa oraz 
diafragma, prezerwatywa oraz błona dopochwowa lub kapturek 
naszyjkowy itp.). Odstawienie długotrwale stosowanych przed 
terapią środków hormonalnych nie jest konieczne, należy tylko 
mieć świadomość, iż ich skuteczność może być niewystarcza-
jąca. Po zakończeniu fazy trójlekowej, podczas kontynuacji 
leczenia PEG-interferonem i rybawiryną, można powrócić  
do stosowania antykoncepcji hormonalnej jako jedynej  
metody zapobiegania ciąży.

ZAKAŻENIA
Dane z badań klinicznych, a przede wszystkim późniejsze 
obserwacje poczynione po wprowadzeniu inhibitorów pro-
teazy do codziennej praktyki klinicznej wskazują, iż terapia 
trójlekowa może zwiększać częstość zakażeń, zwłaszcza 
bakteryjnych. Zakażenia o ciężkim przebiegu obserwowano 
głównie u chorych z marskością wątroby. Nie należy zatem 
lekceważyć objawów sugerujących zakażenie (np. dróg od-
dechowych, dróg moczowych itp.). W razie ich wystąpienia, 
zwłaszcza u pacjenta z rozpoznaną marskością wskazana 
jest konsultacja z lekarzem i wdrożenie odpowiedniego 
leczenia, które pozwoli uniknąć ewentualnych poważnych 
następstw.

INNE PROBLEMY
Podczas terapii trójlekowej częściej niż podczas terapii 
dwulekowych obserwuje sie podwyższenie stężenia kwasu 
moczowego, cholesterolu i trójglicerydów oraz obniżenie 
stężenia potasu. Zaburzenia te można korygować farmako-
logicznie według zaleceń lekarza prowadzącego.

PODSUMOWANIE
Wprowadzenie do leczenia przewlekłego wirusowego zapale-
nia wątroby typu C nowych leków, inhibitorów proteazy 
serynowej HCV, spowodowało istotne zwiększenie sku-
teczności terapii. Aby jednak mieć szansę na osiągnięcie 
sukcesu w postaci wymarzonego „minusa”, należy dołożyć 
wszelkich starań, by ukończyć całą terapię zgodnie z zale-
conym przez producenta schematem. Konieczna jest więc 
ścisła współpraca z lekarzem prowadzącym i odpowiednio 
wczesne zgłaszanie niepokojących objawów. Pozwala to 
z jednej strony na szybką reakcję na potencjalne zagrożenia, 
a z drugiej na łagodzenie uciążliwych dla pacjenta objawów, 
co może zdecydowanie poprawić komfort i jakość życia 
podczas terapii.
Jeszcze raz pragnę podkreślić rolę działań profilaktycznych, 
które pozwalają zapobiec wystąpieniu lub ograniczyć nasi-
lenie objawów niepożądanych. W końcu wszyscy od dawna 
wiemy, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. p

Działania profilaktyczne 
pozwalają zapobiec 
wystąpieniu lub ograniczyć 
nasilenie objawów 
niepożądanych u chorych 
z HCV. W końcu wszyscy 
od dawna wiemy, że lepiej 
zapobiegać, niż leczyć. 
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Informować lekarza!
Jak osiągnąć sukces w terapii trójlekowej przewlekłego wirusowego zapalenia 
wątroby typu C – co zależy od Ciebie?

B
adania kliniczne wykazały, iż terapia trójlekowa 
ma znacznie wyższą skuteczność niż dotychczas 
stosowane leczenie interferonem pegylowanym  
i rybawiryną. Świat badań klinicznych należy jed-

nak uznać za rzeczywistość idealną, nie do końca odzwiercie-
dlającą leczenie w ramach codziennej praktyki. W badaniach 
biorą udział ludzie relatywnie młodzi i zdrowi (poza zakaże-
niem HCV), wyselekcjonowani na podstawie szczegółowych 
kryteriów włączenia i wyłączenia. Przyjmowanie przez nich 
leków podlega ścisłemu nadzorowi. Zespół badawczy za pomo-

cą mniej lub bardziej wyszukanych metod (dzienniczki papie- 
rowe lub elektroniczne, sprawdzanie liczby zużytych tabletek, 
pomiar stężenia leku we krwi itp.) monitoruje systematyczność 
i prawidłowość poszczególnych dawek leków przyjmowanych 
przez pacjenta.
W życiu codziennym mamy do czynienia z pacjentami z więk- 
szym zaawansowaniem choroby wątroby, obarczonymi ba- 
gażem chorób towarzyszących i stosowanych z ich powodu 
leków, zabieganymi i zajętymi sprawami zawodowymi czy  
też rodzinnymi. Nadzór nad dawkowaniem leków nie jest  
tak ścisły, więc ostateczny efekt terapii zależy w dużej mierze 
od pacjenta, jego samodyscypliny i stosowania się do zale- 
ceń lekarskich.

Dr n. med. Ewa Janczewska
ID Clinic, Mysłowice
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TERAPII?
Rozpoczęcie terapii powinno zostać poprzedzone odpowied-
nim przygotowaniem polegającym nie tylko na wykonaniu 
laboratoryjnych badań kwalifikujących do programu terapeu-
tycznego, ale przede wszystkim na przeprowadzeniu pogłębio-
nego wywiadu lekarskiego, podczas którego lekarz prowadzący 
terapię powinien poznać wszelkie stosowane przez chorego 
leki, również te kupowane samodzielnie bez recepty (w tym su-
plementy diety i preparaty ziołowe). Wskazane byłoby spisanie 
tych wszystkich leków na kartce przez wizytą, aby żadnego 
z nich nie pominąć. Ponieważ wiele szeroko stosowanych 
leków wchodzi w interakcje z telaprewirem lub boceprewirem, 
niezbędna jest analiza, czy leki przyjmowane stale np. z powo-
du nadciśnienia tętniczego, podwyższonego stężenia choleste-
rolu czy też innych chorób przewlekłych mogą być stosowane 
podczas planowanej terapii trójlekowej.

13

Jeżeli leki te znajdują się na liście leków „zakazanych”, należy 
podjąć próbę zastosowania zamienników. Optymalnie byłoby, 
aby zamiennik został wdrożony co najmniej dwa tygodnie 
przed rozpoczęciem leczenia przeciwwirusowego, aby jego 
stężenie mogło się w pełni ustabilizować. Wiele leków wcho-
dzących w interakcje z inhibitorami proteazy nie wymaga 
odstawienia ani zamiany, a tylko bardziej wnikliwego monito-
rowania pod kątem ewentualnych zdarzeń niepożądanych  
i/lub modyfikacji dawki.
Kobiety zdolne do zajścia w ciążę powinny zaplanować anty-
koncepcję, która musi być stosowana przez cały okres leczenia 
i przez kolejne sześć miesięcy z uwzględnieniem faktu, iż pod-
czas terapii inhibitorami proteazy skuteczność hormonalnych 
leków antykoncepcyjnych może być obniżona i dodatkowo 
należy stosować metody barierowe. Mężczyźni posiadający 
partnerki w wieku rozrodczym również powinni zaplanować 
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stosowanie skutecznej antykoncepcji, przy czym w tym przy- 
padku metody hormonalne u partnerki niezażywającej inhibi-
torów pozostają skuteczne.

JAK POSTĘPOWAĆ PODCZAS LECZENIA? 
Niezmiernie ważne, wręcz kluczowe dla uzyskania spodziewa-
nych efektów terapii, jest właściwe i systematyczne dawkowa-
nie leków. Boceprewir stosuje sie w dawce 4 kapsułki co  
ok. 8 godzin (12 kapsułek/dobę). Telaprewir można stosować  
w dawce 2 tabletki co ok. 8 godzin lub 3 tabletki co ok. 12 go- 
dzin (sześć tabletek/dobę). Do tego doliczyć należy ok. 5-6 ta- 
bletek rybawiryny na dobę (w zależności od masy ciała).
Nie od dzisiaj wiadomo, że im bardziej skomplikowany sche-
mat leczenia i im więcej tabletek należy zażywać, tym łatwiej 

PRZYKAZANIA
   Przed rozpoczęciem terapii przeciwwirusowej 
poinformuj lekarza prowadzącego o wszystkich 
stosowanych lekach. Spisz je na kartce przed wizytą, 
aby niczego nie pominąć. 
   Pamiętaj, że boceprewir, podobnie jak interferon 
pegylowany, należy przechowywać w lodówce.

  Przyjmuj leki doustne w pełnych zaleconych daw-

kach, do 30 minut po posiłkach. W przypadku leczenia 

telaprewirem pamiętaj o diecie ze zwiększoną zawarto-

ścią tłuszczu.

  Podczas trójlekowego etapu terapii nie pij soku 

z grejpfrutów.

  Zaplanuj godziny przyjmowania leków tak, aby co-

dzienne obowiązki nie powodowały pominięcia dawek. 

Ustaw alarm w telefonie, aby przypominał Ci o kolej-

nych dawkach.

   Nigdy bez porozumienia z lekarzem nie zmniejszaj 

dawek leków z powodu gorszego samopoczucia, 

nie rób przerw w terapii.

   Nowe leki, które zamierzasz przyjmować podczas 

leczenia przeciwwirusowego, należy skonsultować 

z lekarzem prowadzącym. Dotyczy to także suple-

mentów diety i preparatów ziołowych.

zapomnieć o przyjęciu leków. W przypadku terapii lekami 
o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (a takimi są 
inhibitory proteazy) pomijanie dawek może skutkować uwolnie-
niem się wirusa spod kontroli farmakologicznej i powstaniem 
mutacji lekoopornych, które mogą nie tylko zniweczyć efekty 
obecnej terapii, ale także decydować o nieskuteczności ewentu-
alnego leczenia inhibitorami następnej generacji.
Przystępując zatem do leczenia trójlekowego, należy tak zapla-
nować sobie codzienne zajęcia, aby znalazło się w nich miejsce 
na regularne przyjmowanie tabletek. Stałe pory przyjmowania 
leków można zapisać np. w formie „przypominajki” w telefonie 
komórkowym. Nie wolno samodzielnie modyfikować dawek  
(np. przerywać leczenie lub zażywać mniej tabletek z powodu 
gorszego samopoczucia, licząc, że redukcja dawki poprawi 
sytuację). Podawanie suboptymalnych dawek telaprewiru lub bo-
ceprewiru może być przyczyną rozwoju lekooporności, stąd nie 
przewiduje się ich redukcji. Ewentualne zmiany dawkowania in-
terferonu pegylowanego i rybawiryny mogą odbywać się jedynie 
na zlecenie lekarskie. Pamiętać należy o zachowaniu właściwej 
temperatury przechowywania i transportu leków. Interferon 
pegylowany oraz boceprewir powinny być przechowywane w lo-
dówce (w temperaturze 2-8 °C), a ich transport powinien odby-
wać się w torbo-lodówkach z wkładem chłodzącym. Rybawiryna 
oraz telaprewir powinny być natomiast przechowywane w tem- 
peraturze pokojowej. Aby zapewnić optymalne wchłanianie 
leków, należy poprzedzić je posiłkiem i zażyć do 30 minut  
po jego spożyciu. 
Boceprewir nie wymaga stosowania szczególnej diety, jednakże 
wchłania się lepiej po posiłku lub przekąsce o dowolnym skła-
dzie. W przypadku telaprewiru natomiast najlepsze efekty osiąga 
się, gdy lek jest zażywany po posiłku ze zwiększoną zawartością 
tłuszczu (20 g tłuszczu w każdym posiłku).
Podane posiłki (patrz obok) to jedynie przykłady, można je 
natomiast komponować z innych składników według własnych 
upodobań, zwracając uwagę na podaną na opakowaniu zawar-
tość tłuszczu w 100 g, aby danie zawierało go w sumie w ilości 
ok. 20 g. W trójlekowym okresie terapii zakazane jest picie soku 
z grejpfrutów, który w sposób istotny zaburza metabolizm inhi-
bitorów proteazy i może obniżyć skuteczność leczenia.
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Nie należy na własną 
rękę stosować leków 
dostępnych bez recepty 
– włączenie każdego 
nowego leku musi zostać 
przedyskutowane 
z lekarzem prowadzącym.

PRZYKŁADOWE POSIŁKI 
WYSOKOTŁUSZCZOWE
Śniadanie lub kolacja

   omlet z 2 jaj ze startym żółtym serem (50 g)

   owsianka z orzechami (25 g) i 0,5 łyżeczki masła

  grzanka z 2 łyżeczkami masła orzechowego oraz 

szklanką 2 proc. mleka

  1 jajko oraz kiełbaski zawierające łącznie 15 g tłuszczu 

  kanapka z masłem i szynką (3 plasterki) lub żółtym 

serem

Lunch

   kotlet schabowy 

   średnia porcja frytek

  2 jajka z 2 łyżeczkami majonezu

  łosoś (ok. 150 g)

  podwójny hamburger lub cheesburger

  udko kurczaka ze skórką

Przekąski lub dodatki (jeżeli okoliczności nie pozwalają 

na spożycie pełnego posiłku)

  1,5 łyżki oleju

  50 g ciemnej czekolady

  porcja lodów 

 4 łyżki sera topionego lub Nutelli

  duży shake mleczny

  popcorn z 2 łyżkami masła

  40 g niesolonych orzechów 

  chipsy ziemniaczane lub z tortilli

DODATKOWE LEKI
Stosowanie stale przyjmowanych leków zostało uzgodnione 
z lekarzem prowadzącym podczas kwalifikacji do terapii. 
Jednakże podczas leczenia przeciwwirusowego mogą wystą-
pić nieprzewidziane okoliczności (nowa choroba o przebiegu 
ostrym, wypadek, nowo rozpoznana choroba przewlekła itp.), 
które wymagają zastosowania leków dotychczas niestosowa-
nych. Jeśli to możliwe, przed wdrożeniem takiego leczenia 
należy porozumieć się z lekarzem prowadzącym celem 
uzgodnienia, czy proponowany przez innego specjalistę lek 
może być łączony z telaprewirem lub boceprewirem. Jeżeli 
kontakt z lekarzem prowadzącym nie jest możliwy, należy 
poprosić lekarza ordynującego dany lek o sprawdzenie ewen-
tualnych interakcji w Charakterystyce Produktu Leczniczego 
Incivo lub Victrelis. Jest to bardzo istotne m.in. w przypadku 
leków antyarytmicznych, niektórych antybiotyków i leków 
przeciwgrzybiczych, przeciwpadaczkowych czy zmniejszają-
cych krzepliwość krwi.  
Nie należy samodzielnie wdrażać leczenia preparatami nie-
skonsultowanymi z lekarzem prowadzącym. Dotyczy to także 
leków kupowanych w aptece bez recepty, tzw. suplementów 
diety lub preparatów ziołowych. Dla przykładu: preparaty 
dziurawca mogą znacząco osłabiać skuteczność leczenia 
nowymi inhibitorami. Dodatkowo mogą potęgować wrażli-
wość skóry na słońce podczas leczenia telaprewirem. Należy 
zatem pamiętać, że „pomagając” sobie dodatkowymi lekami, 
które w naszym mniemaniu poprawią stan zdrowia, samopo-
czucie, odporność itp., możemy osiągnąć skutek odmienny 
od zamierzonego.

PODSUMOWANIE
Sukces terapii przeciwwirusowej uzależniony jest w dużej mie-
rze od ścisłego stosowania się do zaleceń lekarskich.  
Konieczne jest systematyczne przyjmowanie należnych dawek 
leków. Jakiekolwiek zmiany dawkowania mogą być dokony-
wane jedynie na wyraźne polecenie lekarza prowadzącego. 
Lekarz musi zostać poinformowany o wszystkich lekach 
zażywanych z powodu chorób towarzyszących, w tym także 
o preparatach stosowanych jako tzw. leki hepatoprotekcyjne, 

czyli wspomagające funkcję i regenerację wątroby. Aby zopty-
malizować wchłanianie i metabolizm leków, należy stosować 
właściwe dla danego preparatu zalecenia dietetyczne i unikać 
potraw, napojów czy też suplementów diety, które mogą osła-
bić działanie inhibitorów. Nie należy na własną rękę stosować 
leków dostępnych w aptece bez recepty ani zgromadzonych 
w apteczce domowej – włączenie każdego nowego leku musi 
zostać przedyskutowane z lekarzem prowadzącym.      p
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Zorganizuj się  
na nowo
To nieprawda, że choroba niszczy dotychczasowy cykl życia. Ona tylko 
wprowadza do życia nowe wyzwania. Przy odpowiednim zorganizowaniu dnia 
nie trzeba będzie rezygnować z dotychczasowych obowiązków i przyjemności. 

Izabela Zatorska, certyfikowany Coach EMCC 
(European Mentoring & Coaching Council) 
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K
iedy na twojej drodze staje choroba, do dotych- 
czasowych życiowych obowiązków (praca, ro-
dzina, dom, życie towarzyskie) dochodzi poważ-
ne wyzwanie. Zastanawiasz się, jak pogodzić 

kurację z pracą i obowiązkami domowymi? Lista rzeczy do 
zrobienia nie kończy się. Ale szybko dojdziesz do wniosku, 
że ustalenie nowego porządku dnia godzącego te wszystkie 
aspekty nie jest niemożliwe. Jak to zrobić?  
Zachowując spokój ducha, dzięki stworzeniu jedynego 
w swoim rodzaju, przeznaczonego tylko dla nas „niezawod-
nego systemu organizacji”. Musisz wiedzieć, czego chcesz, 
ustalić, jak to osiągnąć, i wreszcie działać! Zacznij od 
określenia celu – drogi i skutku – czyli efektu, jaki chcesz 
osiągnąć. Pierwszym ćwiczeniem jest metoda SMART 
służąca do wyznaczaniu celów. Wybierz sobie jeden i zapisz 
go. Powinien być jasno sprecyzowany, jednoznaczny i tak 
zdefiniowany, aby motywował do działania. W coachingu 
cele mają być dokładne, mierzalne, osiągalne, realne i zre-
alizowane w czasie. 

ZANIM WPROWADZISZ ZMIANY…
Ile czasu poświęcasz rodzinie? Pracy? Czytaniom maili, 
rozmowom przy kawie? Jakie masz zajęcia nadobowiązko-
we, jakie pisma i książki czytasz, co oglądasz w telewizji, 
jakie strony www przeglądasz? Zapisz wszystko i policz, ile 
czasu na to poświęcasz. Uświadomisz sobie, jak go rzeczy-
wiście wykorzystujesz.

SKUP SIĘ NA ROZWIĄZANIACH, 
A NIE PROBLEMACH!
Zaniechaj tych działań, które nie dają ci poczucia zadowo-
lenia. Postaraj się ustalić przyczyny kłopotów w realizacji 
swoich celów. Najczęściej popełnianym błędem jest świado-
me lub nawykowe odpychanie od siebie spraw, których nie 
lubimy. 

STWÓRZ LISTĘ RZECZY 
NAJWAŻNIEJSZYCH 
ORAZ NAJPILNIEJSZYCH
Pamiętaj, że czasem te najpilniejsze nie są najważniejszymi! 
Nagła, pilna sprawa, która czasem pojawia się, nie jest pro-
blemem. Kiedy jednak nasza rzeczywistość zaczyna składać 
się z samych pilnych spraw, to już jest problem. Prezydent 
USA Dwight D. Eisenhower powiedział: „Większość rzeczy 
pilnych nie jest tak ważna, a większość rzeczy ważnych nie 
jest pilna”. Mając wyznaczony cel, będziesz wiedzieć, co 
jest ważne. 

NIE ODWLEKAJ SPRAW!
Zacznij od rzeczy, które są do zrobienia w minutę i wykonaj 
je natychmiast. Aby doprowadzić zadanie do końca, ustal 
sobie konkretny termin, np. po zebraniu w pracy wyślij  
do siebie e-mail, czy SMS ze szczegółami zobowiązania. 
Jeśli się raz zaangażujesz, prawdopodobnie doprowadzisz 
zadanie do końca. 
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OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ NA RZECZY, 
KTÓRE SĄ DLA CIEBIE WAŻNE 
Pod koniec każdego dnia stwórz listę pięciu najważniej-
szych rzeczy, które chcesz/musisz zrobisz jutro. Pamiętaj, 
aby ją sporządzić, zanim położysz się spać. Wtedy dajesz 
czas podświadomości, by przygotowała cię do realizacji 
zadań. Zapisz najważniejsze rzeczy, nie te najłatwiejsze 
i najszybsze do wykonania! Następnego dnia zajmij się tym, 
co musisz zrobić, a wszystko inne samo się ułoży.

ZRÓB LISTĘ „ZŁODZIEI CZASU” (SPRAW, 
KTÓRYMI NIE MUSISZ SIĘ ZAJMOWAĆ) 
To może być gra na komputerze, codzienne przeglądanie 
Facebooka czy Twittera. Jeśli zauważysz, jak wiele godzin 
na to marnujesz, po prostu wyłącz komputer! Zamiast pisać 
na Facebooku, zadzwoń do babci albo przyjaciółki. One się 

ucieszą, a ty będziesz zadowolony, pielęgnując realne, nie 
wirtualne relacje.

NAGRADZAJ SIEBIE!
Spisz listę tysiąca i jednej przyjemności, np. czytanie 
książki, słuchanie muzyki itp. Nagradzaj się nawet za mały 
sukces – może to być np. chwila z ulubioną muzyką. Gdy 
osiągniesz większy sukces, nagrodą będzie kino, impreza 
albo spotkanie z przyjacielem. 

NAUCZ SIĘ ZADAWAĆ SOBIE SAMEMU 
WAŻNE, KLUCZOWE PYTANIA
Czasami zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, drobne wy-
padki. Dobrze jest wypracować nawyk zadawania ważnych 
pytań np.: „Czy to, co robię w tej chwili, zbliża mnie do 
celu?”, „Jaki jest łatwiejszy sposób, żeby to zrobić?”.

18
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Rozmawiaj z dziećmi, 
wykonując inne 
czynności, np. jadąc 
samochodem. Jedz 
wspólne posiłki 
z najbliższymi 
(nie zapomnij wyłączyć 
telewizora!).

  
MODEL KWADRATU
Mike Clayton w książce „Zarządzanie czasem. Jak efek-

townie planować i realizować zadania” przedstawia ćwi-

czenie zwane modelem kwadratu. Narysuj cztery kwadra-

ty. Mamy cztery możliwe kombinacje spraw/rzeczy:

  Niepilne i ważne – dają ci kontrolę nad czasem, sprawy 

te możesz odłożyć na później i rozłożyć w czasie. 

  Niepilne i nieważne –  to one są złodziejami czasu, dla-

tego marnuj go tylko wtedy, gdy… masz na to czas.

  Pilne i ważne – angażują całą uwagę i wymagają działa-

nia, są zależne od czasu, a ich niewykonanie wiąże się  

z konsekwencjami. Musisz je wykonać, więc nie pozo-

staje nic innego, jak zabrać się do pracy.

  Pilne i nieważne – większość maili i telefonów nie doty-

czy kwestii ważnych. To my sprawiamy, że takimi są.  

Są to też sprawy ważne dla kolegi z pracy, szefa. Zasta-

nów się: Jeśli mają znaczenie dla osoby, która je zleca, 

ale nie dla ciebie, to czy możesz je oddelegować komuś 

innemu?

POWIEDZ BLISKIM O SWOICH PLANACH
Nie dzielisz się planami z nikim, żeby nie zapeszać? Wielki 
błąd! Powinieneś o nich mówić zaufanym osobom. Daj im 
szansę wywarcia presji. To ci pomoże! Poczujesz wewnętrz-
ną presję, wiedząc, że będziesz musiał już po wszystkim 
spojrzeć im w oczy i powiedzieć, dlaczego plan się nie 
powiódł.

SPĘDZAJ WIĘCEJ CZASU Z DZIEĆMI
Rozmawiaj z nimi. Zamiast zadawania pytań zamkniętych, 
np. „Jak było w szkole?” (dziecko zdawkowo odpowie „do-
brze!”), zadawaj pytania otwarte: „Co było dzisiaj w szkole 
najlepsze?”, „Jakie żarty sobie robiliście z kolegami?”. 

ZAPLANUJ ODPOWIEDNIE DLA DZIECKA 
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
Nieobowiązkowe zajęcia angażują wasz wspólny czas. Jeśli 
masz możliwość, wybierz takie aktywności, które umożli-
wią wam wspólną zabawę. Wybierz placówkę znajdującą się 
blisko domu lub szkoły. Unikaj korków i długich dojazdów!

KUPUJ Z GŁOWĄ, RÓB ZAKUPY Z LISTĄ!
Zrób listę niezbędnych zakupów. Według badań, ludzie, 
którzy kupują z listą, spędzają w sklepach mniej czasu.

ĆWICZ SYSTEMATYCZNIE!
Znajdź odpowiednią dla siebie aktywność fizyczną! Or-
ganizm pod jej wpływem produkuje endogenne endorfiny 
i miokiny. Dzięki nim łatwiej jest się koncentrować, spraw-
niej przebiegają procesy metaboliczne i łatwiej rozwiązywać 
sytuacje konfliktowe. 

DELEGUJ OBOWIĄZKI 
Zapomnij o powtarzanym przez siebie niczym mantra  
„Ja zrobię to najlepiej!”. Zaproponuj, aby bliscy przynaj-

mniej przygotowali posiłek, odkurzyli mieszkanie lub  
zrobili zakupy. Ciebie to odciąży, a im pozwoli rozwijać  
te umiejętności.

PRZEJMUJ SIĘ TYLKO TYM,  
NAD CZYM PANUJESZ, IGNORUJ TO,  
NA CO NIE MASZ WPŁYWU
W książce „Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować 
i realizować zadania” Mike Clayton pisze o zrównoważo-
nym podejściu do czasu. Radzi, żeby przyjmować tylko te 
zadania, które jesteśmy w stanie kontrolować, nie trwoniąc 
energii na te, do których ukończenia nie mamy ani umiejęt-
ności, ani uprawnień. p ■
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Głos przeciw 
wykluczeniu
Lubi czerń, skórę i koronki. Tworząc, chce 
przeciwstawiać się mieszczańskiej mentalności.  
Ale to życie stawia przed Diamandą Galas 
poważne wyzwania. Jednym z nich jest 
wirusowe zapalenie wątroby.

Grzegorz Margiel

D
iamanda Galas urodziła się w 1955 r. w San 
Diego, w rodzinie greckich emigrantów. Od 
dzieciństwa było wiadomo, że zwiąże swoje 
życie zawodowe z muzyką. Jej ojciec, muzyk 

sesyjny, od najmłodszych lat dawał Diamandzie lekcje gry 
na fortepianie, a utalentowana córka akompaniowała mu 
w chórze gospel, a następnie w zespole bigbandowym.
Jednak to nie fortepian był jej muzyczną miłością – Dia-
manda chciała śpiewać. Ale ojciec, grecki tradycjonalista, 
uważał, że śpiew nie przystoi panienkom z dobrego domu. 
Dlatego Diamanda śpiewała sama dla siebie, w swoim  
pokoju. Obowiązywało ją więcej zakazów – nie oglądała  
telewizji, nie słuchała radia, nie mogła nosić dwuczęścio- 
wego kostiumu kąpielowego ani chodzić na randki. 

WSTRZĄSNĄĆ BRZMIENIEM
Muzyka nie miała jednak być głównym zajęciem 
młodej Diamandy – w roku 1973 zostaje studentką 
biochemii i przenosi się do Oakland w Kalifornii. Tu-
taj w sposób eksperymentalny łączy muzykę i wiedzę 
zdobytą na studiach: po zajęciach w laboratorium 
wieczorami eksperymentuje na sobie. Przyjmuje LSD 
i zamyka się w wytłumionym pokoju, żeby sprawdzać, 
jak jej ciało reaguje na wydobywane z własnego głosu 
tony i melodie. Śpiewanie tylko gardłem, a ma ogromne 
możliwości wokalne – zakres jej głosu to 3,5 oktawy,  
to za mało. Chce śpiewać całą sobą.  
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Uważa, że nie tylko melodia, ale samo brzmienie głosu 
może być na tyle ciekawe, że zwróci uwagę słuchaczy. 
Do tego dochodzi fascynacja sadomasochizmem jako 
estetyką i filozofią. Przyjmuje za kierunek działań 
artystycznych teorię teatru okrucieństwa Antonina 
Artauda, który twierdził, że na widza oddziaływać na-
leży za pomocą drastycznych bodźców, aby go poru-
szyć. Dopiero taki wstrząs ma przywracać zdolność 
ref leksji i przeżywania metafizyki, do której dostęp 
uniemożliwia nam codzienne, wygodne życie. Głos 
ma wręcz przewiercać ciało na wskroś. Pierwsze 
występy Diamandy odbyły się w szpitalach psy- 
chiatrycznych ponoć dlatego, że przyjaciele 

doradzili jej wybór takiego miejsca, z którego 
publiczność nie może uciec.
Oficjalny debiut ma miejsce na Festiwalu 
Teatralnym w Awinionie w 1979 r. Występuje 

jako solistka w operze „Dzień jak co dzień”, 
której libretto jest oparte na dokumentacji 
Amnesty International dotyczącej Turczynki 
aresztowanej i torturowanej z powodu oskarże-
nia o zdradę stanu.

BEZ SENTYMENTALIZMU
Każda kolejna płyta to prowokacja: tytuł pierw-
szego albumu to „Litanie Szatana". Diamandę 
zainspirowały opowieści o kobietach ze starożyt-
nej Sparty, które w trakcie pogrzebów trzymały 
rytualne potężne noże. Galás na koncertach rzu-
ca się więc i krzyczy niczym one – dzika kobieta, 
która wyzwala się ze społecznych więzów.  
Drugi album ukazuje się dwa lata później.  
Zawiera m.in. „Kantatę na cześć krwi więźniów 
politycznych” zamordowanych przez grecką juntę 
„czarnych pułkowników”. Ale prawdziwą sławę 
przynosi jej rozpoczęta w 1986 r. trylogia poświę-

cona kulturowym reperkusjom epidemii AIDS. Na trylogię 
składają się albumy: „The Divine Punishment” (1986), „Saint 
of The Pit” (1986) oraz „You Must Be Certain of The Devil” 
(1988). Po rozpoczęciu pracy nad pierwszym z nich okazuje się, 
że jej ukochany brat Philip-Dimitri choruje na AIDS. Wkrótce 
umiera. 
10 grudnia 1989 r. Diamanda zostaje aresztowana w katedrze 
świętego Patryka jako uczestniczka demonstracji przeciwko spo-
łecznemu wykluczaniu chorych na AIDS i braku odpowiedniej 
edukacji seksualnej w szkołach.
W 1990 r. piosenkarka daje koncert w nowojorskiej katedrze 
świętego Jana nagrany i opublikowany jako „Msza Plagi”.  
Na nadgarstkach każe sobie wytatuować napis: „Wszyscy jeste-
śmy seropozytywni”. Teksty z kolejnej jej płyty „Vena Cava” 
z 1993 r. to zapiski jej brata z kolejnych stadiów choroby, zaś 
album „Schrei X” z 1996 r. to 35-minutowa wokalna etiuda 
wykonywana w całkowitej ciemności: opowieść o totalitarnej 
przemocy, o okrucieństwie i bólu, przed którym nie można 
uciec, szczególnie zaś o bólu zgwałconej kobiety.
W 2004 r. Diamanda nagrywa album „Defixiones, Will and Te-
stament: Orders From the Dead”. Płyta jest poświęcona ofiarom 
mordów popełnianych przez Turków na Ormianach i Grekach 
w latach 1914-1923. Cztery lata później na albumie „Guilty 
Guilty Guilty” zwraca się w stronę popu. 
Artystka większość czasu spędza, komponując. Niewiele wiado-
mo o jej życiu prywatnym – nie jest towarzyska, woli mieszkać 
sama. Ma przyjaciela, którego nazywa „gejowskim mężem”. 
Twierdzi, że ta przyjaźń zapewnia jej duchową łączność z nie-
odżałowanym bratem. Z depresją pomaga jej walczyć właśnie 
muzyka. Śmieje się, że do końca życia będzie mogła zarabiać 
śpiewaniem na pogrzebach, ale nikt raczej nie poprosi, żeby 
zaśpiewała mu kołysankę.
Co mówi o swojej chorobie? „Kiedy jesteś chora, musisz stać się 
trochę mniej sentymentalna. Byłam na leczeniu i choroba cofnę-
ła się” – powiedziała enigmatycznie w jednym z wywiadów. 
To, jak na nią, ogromnie osobiste wyznanie.Fo

to
 w

ea
v

in
g

p
ol

it
ic

s.
se

„Kiedy jesteś chora, 
musisz stać się trochę 
mniej sentymentalna. 
Byłam na leczeniu 
i choroba cofnęła się”  
– powiedziała 
Diamanda w jednym  
z wywiadów.
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Z armatnią kulą
Kettlebells – sprawdzona metoda pradziadków na utrzymanie dobrej 
sylwetki wraca do łask i zyskuje coraz więcej zwolenników.
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L
aik powie, że to armatnia kula z uchwytem. 
Uprawiający sporty siłowe widzą zaś w tym 
przedmiocie alternatywę dla tradycyjnego sprzętu 
w siłowni. Kettlebells, bo o nich mowa, po latach 

zapomnienia coraz liczniej wracają do sal ćwiczeń.
Kettlebell, czyli odważnik o przesuniętym, w odróżnie- 
niu od hantli czy sztangi, środku ciężkości, wymyślili 
na początku XX w. rosyjscy żołnierze (dlatego skojarzenie 
z armatnią kulą nie jest bezpodstawne). Używano go w celu 
usprawnienia siły i wytrzymałości całego ciała. 
– Kettlebells to coś więcej niż trend czy chwilowa moda. 
Korzyści, jakie daje ten niewiarygodnie prosty, a zarazem 
bardzo efektywny przyrząd, są niezaprzeczalne – mówi 
Michał Gronowski, trener personalny. – Znane niegdyś tylko 
z zajęć sprawnościowych w wojsku, dziś stały się ulubionym 
przyrządem treningowym w każdej dziedzinie sportów 
siłowych, doskonale sprawdzają się również w rehabilitacji 
– dodaje trener.

PROSTE I EFEKTYWNE
Jeśli przypomnieć sobie zdjęcia mocarzy w charaktery-
stycznych pasiastych strojach z początku XX wieku, 
takich jak słynny siłacz ery wiktoriańskiej Eugen Sandow, 
pozowanie z podniesionymi do góry kettlebells było ulubioną 
figurą tych sportowców. Nie bez powodu. Ćwiczenie z tym 
prostym i zarazem bardzo efektywnym przyrządem daje 
kondycję i wytrzymałość, dobre rezultaty przy poświęcaniu 
na ćwiczenia niewielu czasu, wzrost odporności na urazy. 
Poprawia także mobilność i zakres ruchowy stawów, 
czyli usprawnia funkcjonowanie całego ciała. Co ważne 
– wszystko to można osiągnąć bez zwiększenia masy 
mięśniowej. Dlatego odważniki kettlebells stają się w szybkim 
tempie bardzo popularne wśród kobiet. – Unikalna budowa 
odważników sprawia, że trenują każdy mięsień ciała 
w perfekcyjnej harmonii. Z dużą skutecznością atakują 
mięśnie nóg oraz pośladków, pozostawiając smukłą 
i wysportowaną sylwetkę – zapewnia Michał Gronowski.

Andrzej Klim
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Unikalna budowa 
kettlebells sprawia, 
że trenują każdy 
mięsień ciała 
w perfekcyjnej 
harmonii. Są dobre 
dla wszystkich, 
nie tylko dla tych 
najbardziej sprawnych 
fizycznie.

NIE TYLKO DLA NAJLEPSZYCH
Z użyciem kettlebells można trenować praktycznie wszędzie, 
co jest dużą wygodą dla ludzi dysponujących małą ilością 
czasu oraz miejsca. Trening trwający nawet tylko kwadrans 
trzy razy w tygodniu daje widoczne efekty, i to w stosunkowo 
krótkim czasie.
Masa ciężarka wywiera nacisk na mięśnie przedramienia, 
zwiększając ich siłę oraz wytrzymałość. Trening z odwa- 
żnikami wymaga więc nie tylko balansu oraz koordynacji 
podczas ćwiczeń, ale również zaangażowania mięśni całego 
ciała. Im więcej pracujących mięśni w danym ćwiczeniu,  
tym więcej kalorii jest spalanych do produkcji energii.
– Odpowiednio rozłożony środek ciężkości sprawia, 
że trening jest nieco bezpieczniejszy niż hantlami 
czy sztangą. Co ważne, odważniki występują w różnych 
odmianach wagowych, dzięki czemu każdy może dobrać  
je do swoich możliwości siłowych i stopnia zaawansowania 
– zapewnia trener.
Odważniki kettlebells są najbardziej doceniane przez za- 
wodników sportów walki, doskonale nadają się do treningu  
w zapasach, boksie, kick boxingu. Elitarne jednostki 
wojskowe, straż pożarna oraz policja wykorzystują 
wielofunkcyjność odważników do utrzymania wysokiej 
sprawności fizycznej.  
– Kettlebells są dobre dla wszystkich, nie tylko dla  
tych najbardziej sprawnych fizycznie – zapewnia  
Michał Gronowski.
Ćwiczenia z kettlebells sprowadzają się do trzech 
podstawowych ruchów – rwania, zarzutu i podrzutu.  
Podczas rwania kettlebell obraca się wokół nadgarstka,  
a nadgarstek wokół ciężarka, zmuszając ćwiczącego  
do zmagania się z kontynuacją ruchu. Rozwija to refleks 
potrzebny do opanowania odważnika.  
Kettlebell początkowo powinien spoczywać lekko za 
linią stóp. Gwarantuje to odpowiednie obciążenie bioder 
i ścięgien. Zasadniczą cechą rwania z kettlebells jest 
bezpieczeństwo wykonywania ruchu.
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Kiedy mija lato, życie na Warmii i Mazurach wcale nie zamiera 
– Kraina Tysiąca Jezior jest atrakcyjna także jesienią i zimą. Każdy  
znajdzie tam sposób na ciekawe spędzenie wolnego czasu.

O
blegane latem jeziora Warmii i Mazur 
we wrześniu zapadają w jesienny letarg. Rześ-
kie powietrze i chłodna woda nie zachęcają 
do kąpieli. Po spokojnej taf li jezior z wolna 

przepływają nieliczne żaglówki, w których żagle dmie 
niezbyt porywisty wiatr. Puszcze i lasy zmieniają barwę: 
z intensywnej zieleni przechodzą w czerwień, żółć i brąz, 
a grzybiarze zbierają do koszyków rydze, borowiki i kozaki. 
Dosyć szybko nadchodzą przymrozki, spada śnieg, a po-
wierzchnię jezior skuwa coraz to grubsza taf la lodu. To 
wszystko nie oznacza jednak, że w Krainie Tysiąca Jezior 
zamiera życie w oczekiwaniu kolejnego letniego sezonu. 

Przeciwnie. Chłodniejsze i bardziej wilgotne powietrze to 
dobre warunki dla uprawiania wielu aktywności sporto-
wych. Lepiej poczują się chociażby miłośnicy kolarstwa czy 
biegania. W ośrodku aktywnej rekreacji w Łękuku (w bok 
od drogi Giżycko – Olecko) znajdą oni doskonałe miejsce 
do uprawiania ulubionych dyscyplin. Drogi wśród łąk i pól 
zachęcają do rowerowych wypraw w nieznane, a wokół 
malowniczego jeziora wytyczona jest ścieżka zdrowia. 
Brzeg jest tu wysoko wyniesiony i ukształtowany w „tarasy”, 
na których rozciąga się park. Przemieszczając się ścieżką 
wzdłuż jeziora, mamy tuż obok imponującą skarpę wygląda-
jącą szczególnie atrakcyjnie w jesiennych barwach. Ścieżka 

Kiedy żaglówki zarzucą  cumy

TURYSTYKA

Andrzej Klim
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Kiedy żaglówki zarzucą  cumy

Życie w Krainie Tysiąca  
Jezior nie zamiera 
w oczekiwaniu kolejnego 
letniego sezonu. Przeciwnie. 
Chłodniejsze i bardziej 
wilgotne powietrze to lepsze 
warunki dla uprawiania wielu 
sportowych aktywności. 

zdrowia ma około kilometra, ustawiono przy niej siedem 
przyrządów uatrakcyjniających biegającym trening. Zimą 
zamienia się w tor do biegania na nartach.
Zwolennicy mniej aktywnego ruchu mogą jesienią zagrać 
w minigolfa w miejscu, gdzie do lat 50. XX w. wznosił się 
malowniczy dwór pruskich właścicieli tego majątku  
pięknie położonego nad urokliwym jeziorem, albo  
po prostu pospacerować.
Szczególną atrakcją Łękuka są zimowe spływy kajakowe 
Łaźnią Strugą – rzeka to meandruje, to płynie wartkim 
nurtem, dostarczając wiosłującym większych i mniejszych 
wyzwań. Bywają spływy, przy temperaturze sięgającej 
–20 stopni Celsjusza, podczas których na wiosłach  
tworzą się sople lodu. Dlatego po zakończonym spływie 
obowiązkowe jest spędzenie wieczoru w ruskiej bani  
zbudowanej nad jeziorem. 

PĘDZIĆ PO LODZIE
Na Warmii i Mazurach lód na jeziorach pojawia się już 
na początku grudnia, jest solidny i trzyma długo. Sprzyja 
to więc ślizganiu na bojerach. Te osadzone na łyżwach 
„kajaki” wyposażone w żagle rozpędzają się do 140 km/h. 
Przy większych ośrodkach turystycznych bojery można 
wypożyczyć, korzystając z pomocy instruktora, który 
objaśni, jak powinno się nim sterować. Wypożyczalnie 
bojerów i szkółki tego sportu znajdują się m.in. w Olsztynie, 
Mikołajkach, Ogonkach, Rydzewie i Rynie.

ALTERNATYWA DLA GÓR
Na Warmii i Mazurach nie brakuje wyciągów narciarskich. 
Góra Krzyżowa w Lidzbarku Warmińskim jest jednym 
z takich miejsc. Tamtejszy kompleks sportowy składa się 
z czterech tras narciarskich i dwóch wyciągów. Sztuczne 
oświetlenie, armatki śnieżne oraz ratrak zapewniają dobre 
warunki do jazdy niemalże bez względu na pogodę. Trasy 
Krzyżowej Góry mają różny stopień trudności.
Mrągowska Góra Czterech Wiatrów położona jest na Pół- 
wyspie Czterech Wiatrów nad Jeziorem Czos. Ma 182 m 
wysokości, pięć stoków i dwa wyciągi orczykowe. Sztuczne 
oświetlenie pozwala szusować także po zmierzchu.
Okrągłe koło Giżycka i tamtejszy pensjonat Sielanka oferu- 
ją wyciąg i trzy stoki narciarskie (400 m, 700 m oraz stu-
metrowy stok szkoleniowy). W Okrągłym odbywają się 
co roku Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie 
Alpejskim i Snowboardzie „FAMILY CUP". Nieopodal  
zaś Olsztyna, w Rusi, znajduje się wyciąg narciarski Karta-
siówka i trzy trasy zjazdowe. Każda z nich ma długość 280 m. 
Działa sztuczne naśnieżanie oraz oświetlenie. 
Najdalej na północ wysunięte miejsce dla miłośników  
białego szaleństwa to Piękna Góra w Gołdapi. Stoki są  
sztucznie naśnieżane.

ŚLADAMI KOPERNIKA
Warmia i Mazury to kraina przebogata w zabytki świadczące 
o ciekawej i niełatwej przeszłości tego regionu. Pokrzyżackie 
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i biskupie zamczyska, pałace pruskich junkrów, gotyckie i ba-
rokowe świątynie – to, co ocalało z wojennych i powojennych 
zawieruch, robi nadal duże wrażenie. Korzystając z tego, 
że jesienią i zimą w muzealnych salach nie napotkamy 
hałaśliwych wycieczek, koniecznie trzeba odwiedzić  
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Mieszcząca się 
w gotyckim zamku kapituły warmińskiej placówka  
szczyci się wyjątkowym i unikatowym eksponatem  
– na ścianach zamkowych krużganków znajdują się 
wykonane w tynku tablice astronomiczne, zrobione na 
zlecenie i pod nadzorem Mikołaja Kopernika. Szczęśliwie 
przetrwały do dzisiaj, można więc kontemplować dzieła 
jego umysłu w ostrym zimowym świetle wpadającym przez 
ostrołukowe krużganki. Dostępne dla zwiedzających są także 
komnaty, w których mieszkał wielki astronom (zachowały 
się w nich przepiękne kryształowe sklepienia). Warto zajrzeć 
do wykusza, czyli do miejsca dokąd Kopernik... chodził 
piechotą. Śladów Kopernika jest na Warmii więcej – był 
on kanonikiem warmińskim i pod koniec życia zamieszkał 
w jednej z kanonii nieopodal katedry we Fromborku. Nad tą 
malowniczą miejscowością nad Zalewem Wiślanym wznosi 
się wzgórze z ogromną gotycką katedrą. To w jej wnętrzu 
odkryto niedawno miejsce pochówku genialnego astronoma, 

które do tej pory było nieznane. Teraz w tym miejscu 
znajduje się nowoczesny nagrobek. Zwiedzanie pięknego 
wnętrza katedry umili koncert na barokowych organach. 
Aby pozostać w gwiezdnym nastroju warto udać się do 
planetarium w dawnej dzwonnicy. W wygodnych fotelach 
odbędziemy podróż w kosmos, oglądając choćby zimowe 
niebo nad Fromborkiem. Takie, jakie przez swoje instrumenty 
astronomiczne oglądał Kopernik. 

MORĄG I OKOLICE
Jadąc z Olsztyna do Fromborka, warto wstąpić do Morą- 
ga. W tamtejszym muzeum miłośników malarstwa dawnego 
czeka ogromna estetyczna uczta. W dawnym pałacyku 
miejscowej artystokratycznej rodziny zu Dohna zgromadzo-
no ocalałą część kolekcji XVII–wiecznych portretów 
członków niderlandzkiej dynastii van Oranje-Nassau. Na 
obrazach znalazły się także znamienite osoby związane z ich 
dworem. Dzieła wyszły spod pędzla najlepszych malarzy 
tworzących dla haskiego dworu tego rodu: braci Gerrita 
i Willema Honthorstów, Pietera Nasona, Jana Mytensa, 
Caspara Netschera i Lucasa van Kaey. Skąd dzieła tej klasy 
w tak odległym od Niderlandów regionie? Otóż rodzina  
zu Dohna była spokrewniona z dynastią van Oranje-Nassau 
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Warmia i Mazury  
to kraina przebogata 
w zabytki świadczące 
o ciekawej i niełatwej 
przeszłości tego regionu: 
pokrzyżackie i biskupie 
zamczyska, pałace 
pruskich junkrów, gotyckie 
i barokowe świątynie.   

i aby dodać sobie prestiżu, ozdobiła znamienitymi płótnami 
wnętrza rodowych siedzib. Z Morąga niedaleko już do 
kolejnego miejsca na Warmii związanego z Kopernikiem: 
Lidzbark Warmiński był siedzibą tamtejszych biskupów 
noszących książęcy tytuł. Jednym z nich był wuj astronoma 
Łukasz Watzenrode, a ostatnim przed rozbiorami – Ignacy 
Krasicki. Książę poetów patronuje obecnie luksusowemu 
hotelowi umiejscowionemu w przylegających do gotyckiego 
zamczyska biskupów (wewnątrz jest muzeum) barokowych 
zabudowaniach przedzamcza. Luksusowy hotel w zam-
kowych murach znajdą również odwiedzający wschodnią 
część regionu. Obiekt w Rynie położony na górującym nad 
miasteczkiem wzgórzu miał burzliwą historię – swego czasu 
związany był z nim słynny Konrad Wallenrod, później książę-
ta w Prusach wykorzystywali go jako myśliwską rezydencję, 
by w XIX w. zamienić budowlę na ciężkie więzienie. Teraz 
zamiast skazańców zamkowe lochy zapełniają korzystający 
z uroków znajdującego się tam basenu i spa, a dziedziniec 
po zadaszeniu zmienił się w ogromną salę uczt i turniejów. 
Jesienią i zimą, aby dostarczyć hotelowym gościom roz-
rywki, na zamek zjeżdżają znani aktorzy z kameralnymi 
przedstawieniami.

CUDA I DZIWY
Zupełnie wyjątkowym miasteczkiem, nawet jak na tak niezwykłą 
krainę, jaką są Warmia i Mazury, jest Reszel. Rynek otoczony 
zabytkowymi kamieniczkami z klasycystycznym ratuszem 
na środku, secesyjna willa Maria w kształcie beczki, gotycki 
kościół parafialny wypełniony empirowym, jednorodnym 
wyposażeniem – wszystko to, zwłaszcza jesienią i zimą, tworzy 
klimat miasta, w którym zatrzymał się czas. Nic dziwnego,  
że Reszel przystąpił do stowarzyszenia slow city, czyli miast, 
gdzie preferuje się niespieszne życie. Można tu wypić kawę 
w kawiarni z widokiem na stary zamek biskupi (obecnie 
hotel i galeria sztuki nowoczesnej) z potężną narożną basztą, 
albo w innej – z której okien podziwiamy przywodzący na 
myśl rzymskie akwedukty, most z XIV w. przerzucony nad 
maleńką rzeką o tak silnym nurcie, że wyrzeźbiła szeroki 
jar. Podziwiając kunszt średniowiecznych budowniczych, 

warto wspomnieć o ostatniej spalonej czarownicy w Europie 
– właśnie w Reszlu w roku 1811 zginęła na stosie Barbara 
Zdunk, oskarżona o spowodowanie czarami wielkiego 
pożaru miasta. Zdunk więziona była właśnie w... moście. 
Jego wielkie arkady zabudowano bowiem w XVII w., two-
rząc nad powierzchnią rzeki cele. Z zewnątrz wyglądalo to 
dosyć malowniczo, ale pobyt w tych wilgotnych, zimnych 
i ciasnych celach szybko powodował choroby a nawet 
śmierć osadzonych. Pierwotny, niezwykły wygląd mostu 
przywrócono podczas niedawnych prac konserwatorskich.
Z Reszla blisko już do dwóch najbardziej niezwykłych miejsc 
w regionie – maleńkich Wopławek i niewiele większej Świętej 
Lipki. Przyjeżdżających do Wopławek zaskakuje następujący 
widok: na płaskim terenie wyrasta osamotnione strome 
wzgórze z osadzoną na szczycie niezwykłą budowlą. Z daleka 
przypomina zamczysko, z bliska okazuje się kościołem. Oba 
wrażenia są zresztą słuszne – to gotycki zamek pokrzyżacki 
w czasach reformacji przebudowany na kościół. Z rzadka 
otwierany, w zimowej, śnieżnej scenerii wygląda szczególnie 
tajemniczo. Może dlatego, że jak głosi legenda, w jego 
wnętrzu ukryty jest Święty Graal? 
Na ślad Graala w Wopławkach jednak do tej pory nie natra-
fiono. Może dlatego, że uwagę przyjeżdżających przyciąga 
raczej perła barokowej architektury – kościół i klasztor 
w niedalekiej Świętej Lipce. Zimą dwuwieżowa świątynia 
otoczona krużgankami z kopułami nad narożnymi kaplicami, 
otulona śniegiem w dolinie, wygląda baśniowo. A jeśli 
przyjechać do Świętej Lipki w wyjątkową, bo wigilijną noc, 
na Pasterkę, to bez czarów znaleźć się można wewnątrz 
baśni. Wnętrze świątyni wypełnia światło oświetlające 
oszałamiające barokowe freski na sklepieniu i ścianach. 
Skrzą się w nich srebrne intarsje na hebanowych nastawach 
ołtarzowych, a z góry spływa muzyka wydobywana z jednych 
z trzech w Polsce organów wyposażonych w ruchome ele-
menty prospektu. W rytm granych kolęd ożywają figury 
archanioła Gabriela pozdrawiającego Matkę Boską ukłonem. 
Maria odwzajemnia się lekkim skinieniem głowy, a radosne 
pucołowate amorki grają na trąbach i lutniach do wtóru 
dzwonkom i wirującym gwiazdom. Gloria in excelsis Deo! p
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Pokrzywa  
da się lubić

Z
wykle rośnie w skupiskach, przy zabudowa-
niach, w ogrodach, pod płotami, na rumowi-
skach, przy drogach, w rowach, na łąkach, 
pastwiskach, w lasach liściastych, w zaroślach, 

nad brzegami wód. Pokrzywa najczęściej występuje 
na glebach wilgotnych, żyznych, próchniczych, zasob-
nych w azot, głównie w miejscach zacienionych. Najpierw 
krótkie wyjaśnienie, dlaczego tak bardzo jej nie lubimy. 

Cała roślina pokryta jest krótkimi włoskami szczeciniasty-
mi i dłuższymi włoskami parzącymi zawierającymi kwas 
mrówkowy. Włoski parzące zawierają krzemionkę.  
Przy kontakcie górna cienka część włoska przesycona 
krzemionką odłamuje się i wówczas szyjka wbija się w cia-
ło, a znajdujący się we włosku kwas mrówkowy przenika 
do skóry, powodując powstawanie bąbli, zaczerwienienie 
i swędzenie skóry.

mgr inż. Mateusz Senderski, 
znawca ziół, autor wielu książek o tematyce zielarskiej

Pospolity chwast i niechciany gość ogródka? Nie do końca. Warto docenić 
wyjątkowe właściwości lecznicze pokrzywy zwyczajnej.
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Z liści pokrzywy 
uzyskuje się zielony 
barwnik (chlorofil) 
wykorzystywany 
w przemyśle 
farmaceutycznym.    1 łyżkę liści zalać szklanką wody i gotować pod przykry-

ciem przez 5 minut. Odstawić na 15 minut, a następnie 

przecedzić. Pić po 0,5 szklanki 2-3 razy dziennie, jako lek 

moczopędny, odtruwający, stymulujący trawienie i popra-

wiający przemianę materii.  

Uwaga! Zewnętrznie odwar można stosować przeciw 

łupieżowi i wypadaniu włosów.

ZUPA Z POKRZYWY
   50 dag liści pokrzywy (tylko górne!)

   2 ząbki czosnku

  0,5 litra wywaru z włoszczyzny

  0,5 litra mleka 

  0,5 szklanki śmietany

  1 łyżka masła 

  1 łyżka mąki 

  do smaku: sól, pieprz, imbir i gałka muszkatołowa

Sposób przyrządzenia: 

Pokrzywę siekamy (wcześniej koniecznie parzymy!), 

łączymy z rozgniecionym czosnkiem, a następnie dusimy 

na maśle. Całość miksujemy i zalewamy wywarem z jarzyn. 

Dodajemy mleko. Aby uzyskać efekt zagęszczenia, można 

dodać śmietanę i mąkę. Na koniec doprawiamy imbirem, 

gałką muszkatołową, solą i pieprzem. Świetnie smakuje  

z jajkiem na twardo.

SUROWIEC I JEGO POZYSKIWANIE
Surowcem zielarskim jest liść pokrzywy (Urticae folium) 
i korzeń pokrzywy (Urticae radix). Liście pokrzywy zawie-
rają barwniki roślinne (m.in. chlorofil, ksantofil i beta-karo-
ten), witaminę K, witaminę C, witaminy z grupy B, także 
garbniki, aminy, kwasy organiczne, f lawonoidy, karoteno-
idy, ślady olejku eterycznego, bliżej nieustalone związki 
zwiększające odporność organizmu na infekcje oraz mikro- 
elementy. We włoskach parzących znaleziono składniki 
lotne, m.in. metyloheptanon i antofen.
Korzenie pokrzywy zawierają grupę związków o charak-
terze lipidów i steroli, lecytynę, lignany, polisacharydy, 
rozpuszczalną krzemionkę, kwasy organiczne oraz sole 
mineralne, zwłaszcza wapń.

ZALET BEZ LIKU
Liście i korzenie pokrzywy działają moczopędnie, ściąga-
jąco, rozkurczowo, przeciwbiegunkowo, przeciwkrwotocz-
nie, wzmacniająco, przeciwcukrzycowo, przeciwzapalnie, 
tonizująco. Pokrzywa poprawia ogólną przemianę materii, 
pobudza wytwarzanie enzymów trzustkowych i wpływa ko-
rzystnie na produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny. 

DAWNO TEMU…
Działanie lecznicze pokrzywy doceniono już w starożyt-
ności. Wymieniali ją Hipokrates, Dioskurides i Pliniusz. 
Używano jej wówczas jako leku gojącego owrzodzenia 
i hamującego krwawienia. Świeże rośliny wykorzystywano 
w lecznictwie ludowym do biczowania kończyn oraz do 
okładów chorych członków w chorobach reumatycznych, 
artretycznych i nerwobólach. Z liści pokrzywy uzyskuje się 
zielony barwnik (chlorofil) wykorzystywany w przemyśle 
farmaceutycznym. p

ODWAR Z LIŚCI POKRZYWY



Gorzka miłość
Céline Dion  
„Water and a Flame”
Columbia Records

NA KOLEJNĄ 
ANGLOJĘZYCZNĄ PŁYTĘ 
CELINE DION KAZAŁA  
SWOIM FANOM CZEKAĆ  
AŻ SZEŚĆ LAT. W 2007 ROKU 
UKAZAŁA SIĘ BOWIEM 
PŁYTA „TAKING CHANCES”.

Później kanadyjska gwiazda muzyki 
pop ucieszyła słuchaczy krążkiem „Sans 
Attendre” w listopadzie 2012 roku. 
Przyniósł on takie hity jak „Parler a mon 
pere” i „Le Miracle”, a sprzedał się 
w liczbie ponad 1,5 mln egzemplarzy 
na całym świecie. W Polsce zaś w kilka 
tygodni po premierze stał się Złotą 
Płytą. Czy nowa płyta odniesie podobny 
sukces, okaże się już w październiku. 
Nad jej brzmieniem czuwa Eg White 
znany ze współpracy z Florence 
and the Machine („Ceremonials”) 
oraz Adele („19”). 
Płytę promuje gorzka miłosna piosenka 
„Love Me Back to Life” .

Niełatwa lektura 
Joanna Sałyga 
„Chustka” 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

DRUKOWANA WERSJA 
BLOGU NIEŻYJĄCEJ JUŻ 
JOANNY SAŁYGI WCIĄGA 
CZYTELNIKA BEZ DANIA 
MU TARYFY ULGOWEJ.

Autorka, walcząc z nowotworem, pisała 
go przez dwa lata dla swojego synka, aby 
wiedział, jak wiele dla niej znaczył. Blog 
jest opisem jej nierównej walki z choro-
bą, zawiera także wskazówki, jak sobie 
z nią radzić i gdzie – w razie potrzeby 
– udać się po pomoc. Autorka do końca 
nie traciła nadziei na pokonanie raka, 
dlatego na jej blogu smutek i ból przepla-
tały się ze śmiechem, radością.  
Ta książka to wielka afirmacja miłości, 
życia i jego piękna. Tym cenniejsza,  
że jest zapisem autentycznych przeżyć, 
myśli, odczuć i doznań autorki, a nie 
literacką kreacją.
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Covery Gabriela
Peter Gabriel 
„And I'll Scratch Yours”
Universal Music Polska  
 
PETER GABRIEL TO LEGENDA 
– JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
WSPÓŁCZESNYCH 
ARTYSTÓW, KTÓREGO 
KAŻDA PŁYTA STAJE SIĘ 
WYDARZENIEM.

W 2010 roku po ośmioletniej przerwie 
wydał album „Scratch My Back” zawie-
rający covery 12 utworów z repertuaru 
innych artystów (m.in. Davida Bowiego, 
Neila Younga, Paula Simona, Lou  
Reeda, Arcade Fire, Elbow i Radio- 
head). To była jednak zaledwie pierwsza 
część projektu. Gabriel wpadł bowiem 
na pomysł wymiany utworów między 
artystami. Wykonawcy, których piosenki 
zaśpiewał na „Scratch My Back”, nagrali 
własne wersje utworów Petera Gabrie-
la. I to one trafią na krążek „And I’ll 
Scratch Yours”. Największe hity Gabriela 
wykonują na niej m.in. David Byrne, 
Lou Reed, Paul Simon, Regina Spektor, 
Randy Newman, Brian Eno i Elbow.

CD KSIĄŻKACD



Królowa ludzkich serc
„Diana”  

Reż. Oliver Hirschbiegel 
Dystrybucja: Monolith Films

CAŁY ŚWIAT KOCHAŁ JĄ 
ZA DOBROĆ, PIĘKNO 
I ODDANIE POTRZEBUJĄCYM. 
HISTORIA DIANY, KSIĘŻNEJ 
WALII, ŻONY BRYTYJSKIEGO 
NASTĘPCY TRONU KSIĘCIA 
KAROLA, ZACZĘŁA SIĘ JAK 
BAŚŃ O KOPCIUSZKU, ALE 
SKOŃCZYŁA TRAGICZNIE.

Oliver Hirschbiegel, reżyser „Ekspery-
mentu” i „Upadku”, przeniósł na ekran 
ostatnie dwa lata życia księżnej Diany. 
Wówczas to nieszczęśliwa w małżeństwie 
Diana wdała się w romans z chirurgiem  
dr. Khanem, a swoją aktywnością wspie-
rała kampanię zwalczającą wykorzysty- 
wanie min lądowych.  
Zginęła w Paryżu w 1997 roku w wy- 
padku samochodowym – kierowca 
rozbił wóz, uciekając przed obiektywami 
paparazzi. Diana znajdowała się w towa-
rzystwie Dodiego al Fayeda, producenta 
filmowego, z którym, według plotkar-
skich mediów, miała romans.  
Czy tak było w rzeczywistości? Film  
pokazuje, że ta i inne historie z życia 
Lady Di miały zupełnie inny przebieg,  
niż podają oficjalne wersje.

Jego portret
Maciej Wasielewski 
„Bogusław Mec.  
Bim, bam, bom,  
mogę wszystko!” 
Agora, Bellona

PIERWSZA BIOGRAFIA BO-
GUSŁAWA MECA – PIOSEN-
KARZA, ARTYSTY PLASTY-
KA I KOMPOZYTORA. TO 
JEDNAK NIE JEST OPOWIEŚĆ 
O ŻYCIU ESTRADOWYM 
I TOWARZYSKIM, KTÓREGO 
MEC BYŁ W SWOIM CZASIE 
JEDNYM Z NAJBARDZIEJ 
ZNANYCH UCZESTNIKÓW. 

To przejmująca historia człowieka, który 
od najmłodszych lat musiał walczyć 
o akceptację świata. Budził podziw 
i zrażał do siebie. To zapis niezwykłej 
i trudnej miłości do żony. Życie Bogu-
sława Meca było ciekawsze niż jego 
twórczość – mówią bliscy.  
Piosenkarz, którego pamiętamy z dosko- 
nałych interpretacji przebojów „Jej por-
tret”, „Mały, biały pies”, nie uznawał  
w życiu półcieni, nie akceptował wad  
ani u siebie, ani u innych.

Ścieżką pątników 
Maria Wiernikowska 
„Oczy czarne, oczy  
niebieskie. Z drogi do  
Santiago de Compostela” 
Wydawnictwo Zwierciadło 

MARIA WIERNIKOWSKA, 
DZIENNIKARKA I PODRÓŻ-
NICZKA, AUTORKA GŁO-
ŚNEGO NIEGDYŚ CYKLU 
TELEWIZYJNYCH REPORTA-
ŻY „WIDZIAŁAM”, OPISUJE 
PIELGRZYMKĘ DO HISZPAŃ-
SKIEGO SANKTUARIUM  
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Pielgrzymka, na którą poszła przypad-
kiem i wbrew sobie, a która stała się jej 
drogą w głąb samej siebie. 764 kilometry 
walki ze zmęczeniem, irytacją, ale 
i zachwytu nad otaczającym światem, 
fascynacji przypadkowymi towarzysza-
mi wędrówki. To dziennik z podróży 
odbytej piechotą i rowerem, ale także 
opowieść o własnym życiu i uczuciach 
znanej dziennikarki.
Maria Wiernikowska karierę rozpoczęła 
w roku 1982 w Radio France Internatio-
nal. Współpracowała również z BBC.  
Po 1989 roku wróciła do Polski, gdzie 
rozpoczęła współpracę z Polskim Ra-
diem, a następnie z Radiem Zet 
i „Gazetą Wyborczą”. Przez wiele lat była 
korespondentem Telewizji Polskiej 
– relacjonowała konflikty zbrojne 
m.in. z Jugosławii, Czeczenii i Afgani- 
stanu, a także klęski żywiołowe, 
m.in. tzw. powódź tysiąclecia, która 
dotknęła Polskę w 1997 roku.  
Laureatka wielu nagród, m.in. Krysz- 
tałowego Zwierciadła oraz nagrody  
im. Dariusza Fikusa.
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Człowiek z...
„Wałęsa. Człowiek 
z nadziei”
Reż. Andrzej Wajda  

ANDRZEJ WAJDA JUŻ  
DWUKROTNIE PODEJMOWAŁ 
TEMATY ZWIĄZANE PO-
ŚREDNIO Z LECHEM WAŁĘ-
SĄ, LEGENDARNYM 
I CHARYZMATYCZNYM 
PRZYWÓDCĄ ZWIĄZKOWYM, 
PÓŹNIEJ PREZYDENTEM I 
KONTROWERSYJNYM POLI-
TYKIEM.   

Teraz Lech Wałęsa jest głównym bohaterem 
najnowszego filmu twórcy „Człowieka 
z marmuru” oraz „Człowieka z żelaza”. 
Po głośnej książce Danuty Wałęsowej 
przyszedł czas na kolejną odsłonę historii 
Lecha Wałęsy i jego rodziny. Poznamy ją 
jednak w interpretacji reżysera Andrzeja 
Wajdy, scenarzysty Janusza Głowackiego 
i odtwórców głównych ról: Roberta 
Więckiewicza jako tytułowego bohatera 
i Agnieszki Grochowskiej jako Danuty 
Wałęsy. Twórcy filmu pokazali rodzinę 
Wałęsów w czasie najgorętszych wydarzeń 
politycznych PRL-u okresu lat 70. i 80. 
strajków w stoczni gdańskiej, porozumień 
sierpniowych, stanu wojennego…  
„Wałęsa. Człowiek z nadziei” to historia 
zwykłych ludzi uwikłanych, czasem wbrew 
ich woli, w wielką historię.  
Czy Andrzejowi Wajdzie udało się pokazać, 
tak jak zapowiadał, żywego człowieka, a nie 
pomnik z brązu? O tym polscy widzowie 
przekonają się miesiąc po światowej 
premierze filmu, która odbyła się  
na festiwalu w Wenecji, gdzie obraz  
przyjęto owacjami na stojąco. 

Sinead O'Connor 
w stolicy
Warszawa
Sala Kongresowa 
27 października  

TA IRLANDZKA WOKALISTKA, 
OBDARZONA NIEZWYKLE 
SILNYM GŁOSEM, WZBUDZA 
KONTROWERSJE NIE TYLKO 
SCENICZNĄ KREACJĄ, ALE 
RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚCIĄ 
PUBLICZNĄ. JAK TWIERDZĄ 
KRYTYCY – OBECNIE JEST  
W SZCZYTOWEJ FORMIE 
WOKALNEJ.

Sinead O’Connor zyskała ogromną 
popularność dzięki wykonaniu utworu 
Prince'a „Nothing Compares 2 U” 
– utwór trafił na pierwsze miejsca list 
przebojów i sprzedaży płyt w 17 krajach 
na całym świecie! Artystka ma na koncie 
nagranych kilkanaście autorskich  
albumów, ostatni „How About I Be Me 
(And You Be You)?” pochodzi z 2012 
roku. Utwory z tej płyty oraz największe 
przeboje usłyszą fani piosenkarki, którzy 
zjawią się w warszawskiej Sali Kongre-
sowej. Artystce na estradzie towarzyszy 
sześcioosobowy zespół.

KONCERT KONCERT

„Dancing Queen” i inne
„ABBA – opowieść  
symfoniczna”  
Kraków 
Teatr im. Juliusza 
Słowackiego
24 listopada

KTÓŻ NIE PAMIĘTA TAKICH 
PRZEBOJÓW JAK „DANCING 
QUEEN”, „I DO, I DO, I DO, I DO, 
I DO” CZY „WATERLOO”?  
W KRAKOWIE HITY ABBY 
POWRÓCĄ W NOWYCH, 
SYMFONICZNYCH 
ARANŻACJACH.

To widowisko muzyczne poprowadzi 
widzów przez niezwykłą historię zespołu 
ABBA – od największych sukcesów 
i miłosnych uniesień czworga muzyków 
tworzących zespół, aż po dramatyczny 
koniec, w którym „zwycięzca bierze 
wszystko”. Całość w rytm ponadczaso-
wych przebojów szwedzkiej grupy  
wykonywanych przez polskich wokali-
stów, chór i orkiestrę symfoniczną.

FILM

Premiera: 4 października
Dystrybucja: ITI Cinema
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BIAŁA PODLASKA
 Wojewódzki Szpital  

Specjalistyczny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 81 71

BIAŁYSTOK
 Wojewódzki Szpital Specjali-

styczny im. K. Dłuskiego
Klinika Chorób Zakaźnych
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel. 85 741 69 21

 Centrum Medyczne Białystok
ul. Niedźwiedzia 69 
15-531 Białystok 
tel. 85 740 94 91

 Praktyka prywatna
prof. dr hab. Anatol Panasiuk
ul. Leszczynowa 17
15-811 Białystok-Grabówka
tel. kom. 605 134 720

BIŁGORAJ 
 ARION Szpitale sp. z o.o.

Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Biłgoraju
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. dr. Pojaska 5 
23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 22 55

BOLESŁAWIEC
 Szpital Miejski w Bolesławcu

Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec
tel. 75 738 02 86

BUSKO-ZDRÓJ
 Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 24 01

BYDGOSZCZ
 Wojewódzki Szpital Obserwa-

cyjno-Zakaźny im. Tadeusza 
Browicza
Katedra Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii CM UMK
ul. św. Floriana 12
85-030 Bydgoszcz
tel. 52 325 56 05

BYTOM
 Szpital Specjalistyczny nr 1

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i Hepatologii Zakaźnej
Poradnia Wirusowego  
Zapalenia Wątroby 
ul. Legionów 49
41-902 Bytom
tel. 32 281 92 44

CHEŁM
 Samodzielny Publiczny Woje-

wódzki Szpital Specjalistyczny 
w Chełmie
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Szpitalna 53, pawilon B
22-100 Chełm
tel. 82 562 33 61 – oddział
tel. 82 562 33 58 – poradnia

CHORZÓW
 Szpital Specjalistyczny 

w Chorzowie
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Hepatologii Zakaźnej i Nabytych 
Niedoborów Odporności
Poradnia Hepatologiczna
ul. Zjednoczenia 10
41-500 Chorzów
tel. 32 346 36 40 lub 41

CIECHANÓW
 Specjalistyczny Szpital 

Wojewódzki w Ciechanowie
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
ul. Powstańców  
Wielkopolskich 2
06-413 Ciechanów
tel. 23 673 03 42

CIESZYN
 ZZOZ w Cieszynie

Szpital Sióstr Elżbietanek
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Hepatologiczna
ul. Katowicka 1
43-400 Cieszyn
tel. 33 852 05 46, wew. 162
tel. 33 852 05 46, wew. 140

CZĘSTOCHOWA
 Wojewódzki Szpital  

Zespolony
Oddział Zakaźny  
i Poradnia  
Hepatologiczna
ul. PCK 1
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 26 11 lub 19

DĄBROWA 
TARNOWSKA

 Zespół Opieki Zdrowotnej
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
ul. Szpitalna 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 28 31

DĘBICA
 Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Dębicy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i Chorób Wątroby
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Krakowska 91
39-200 Dębica
tel. 14 680 83 84 – sekretariat
tel. 14 680 83 87 – gabinet
tel. 14 680 84 08  
 
ELBLĄG

 Szpital im. Jana Pawła II
Oddział Zakaźny
ul. Żeromskiego 22
22-300 Elbląg
tel. 55 230 42 30,
tel. 55 230 42 58, wew. 212

EŁK
 Samodzielny Niepubliczny 

ZOZ Vita
ul. Kochanowskiego 68 A
10-300 Ełk
tel. 87 620 05 45

GDAŃSK
 Pomorskie Centrum Chorób 

Zakaźnych i Gruźlicy
Poradnia Hepatologiczna
Klinika Chorób Zakaźnych
ul. Smoluchowskiego 18
80-214 Gdańsk
tel. 58 344 44 37
tel. 58 341 28 81
tel. 58 341 40 41, wew. 208
tel. 58 341 28 87 – sekretariat

GIŻYCKO
 Samodzielny Publiczny ZOZ

ul. Warszawska 41
11-500 Giżycko
tel. 87 428 52 71, wew. 351

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

 SP Szpital Wojewódzki
Poradnia Chorób Wątroby
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 733 17 84

JASŁO
 Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i WZW
ul. Lwowska 22
38-200 Jasło
tel. 13 443 75 77 – poradnia

JAROSŁAW
 Centrum Opieki Medycznej 

w Jarosławiu
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. 3-go Maja 70
37-500 Jarosław
tel. 16 621 54 21 – oddział
tel. 16 624 51 78 – poradnia

KALISZ
 Poradnia Hepatologiczna

ul. Podkowieńskiego 2
62-800 Kalisz
tel. 62 766 49 66

KATOWICE
 Samodzielny Publiczny 

Centralny Szpital Kliniczny  
im. K. Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Katowicach
Klinika Gastroenterologii 
i Hepatologii
Poradnia Hepatologiczna
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32 789 40 34 

 Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Katowicach
Katedra i Klinika Nefrologii, 
Endokrynologii i Chorób  
Przemiany Materii
Poradnia Transplantacyjna
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
tel. 32 259 14 41

 NZOZ All – Medicus
ul. Głogowska 28
40-660 Katowice
tel. 32 357 05 66

KIELCE
 Wojewódzki Szpital Zespolony

Oddział Chorób Zakaźnych
ul. Radiowa 7
25-317 Kielce
tel. 41 363 71 31

KONIN
 Wojewódzki Szpital  

Zespolony
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny 
ul. Wyszyńskiego 1
62-510 Konin
tel. 63 240 44 90
tel. 63 240 44 01 – poradnia

 NZOZ Przychodnia  
Specjalistyczna GEMINI
Poradnia Chorób Zakaźnych
os. Słoneczne 2
62-571 Żychlin k. Konina
tel. 63 211 20 47

KOSZALIN
 Szpital Wojewódzki

Poradnia Hepatologiczna
ul. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
tel. 94 348 81 61
tel. 94 348 82 82 – poradnia
 
KRAKÓW

 Wojewódzkie Centrum 
Diagnostyki i Terapii
Wirusowych Zapaleń Wątroby 
i Hepatologii z Poradnią
Specjalistyczną i Oddziałem
Wirusowego Zapalenia Wątroby 
i Hepatologii
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel. 12 614 22 73 – sekretariat

 Oddział Kliniczny Kliniki 
Gastroenterologii i Hepatologii 
oraz Chorób Zakaźnych, Szpital 
Uniwersytecki
ul. Śniadeckich 5
31-531 Kraków
tel. 12 424 73 40 – recepcja
tel. 12 424 73 55
tel. 12 424 73 60 – poradnia

 Szpital Specjalistyczny  
im. S. Żeromskiego
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
tel. 12 644 01 44

 V Wojskowy Szpital  
Kliniczny z Polikliniką,  
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
ul. Wrocławska 1/3
30-901 Kraków
tel. 12 630 83 24 lub 42

WYKAZ PLACÓWEK
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LUBLIN 
 Samodzielny Publiczny 

Szpital Kliniczny nr 1
Katedra i Klinika Chorób 
Zakaźnych
ul. Staszica 16,
20-081 Lublin
tel. 81 534 94 14 – sekretariat
tel. 81 534 94 18 – poradnia

ŁAŃCUT
 Centrum Medyczne  

w Łańcucie Sp. z o.o.
Oddział Chorób Zakaźnych 
z pododdziałem  
Hepatologicznym
Poradnia Chorób Zakaźnych
Ośrodek Leczenia WZW
Poradnia Hepatologiczna
ul. Paderewskiego 5
37-100 Łańcut
tel. 17 224 02 92 – oddział
tel. 17 224 01 00 – poradnia

ŁÓDŹ
 Wojewódzki Specjalistyczny 

Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego
Oddział Obserwacyjno-Zakaź-
ny i Chorób Wątroby 
Oddział Chorób Zakaźnych 
i Przewodu Pokarmowego. 
Klinika Chorób Zakaźnych 
i Chorób Wątroby UM
Oddział Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Pasożytniczych 
dla Dorosłych. 
Klinika Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii UM 
Oddział Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Pasożytniczych 
dla Dzieci. Klinika Chorób 
Zakaźnych i Hepatologii UM 
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
tel. 42 251 62 99
tel. 42 251 61 62
tel. 42 251 62 65

ŁUKÓW
 Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Łukowie
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
tel. 25 798 20 04

MIELEC
 Szpital Powiatowy  

im. Edmunda Biernackiego 
w Mielcu
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i Chorób Wątroby
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec
tel. 17 78 00 378

MYSŁOWICE
 ID CLINIC

ul. Janowska 19
41-400 Mysłowice
tel. 32 616 13 94

OLSZTYN
 Wojewódzki Szpital  

Specjalistyczny
Poradnia WZW
ul. Żołnierska 16 a
10-561 Olsztyn
tel. 89 538 64 86
tel. 89 538 65 99

OPOLE
 Szpital Wojewódzki w Opolu

Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel. 77 443 30 64

OSTROŁĘKA 
 Mazowiecki Szpital  

Specjalistyczny im. dr. Józefa 
Psarskiego
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
aleja Jana Pawła II 120A
07-410 Ostrołęka
tel. 29 765 12 46
tel. 29 765 12 63

PŁOCK
 Wojewódzki Szpital  

Zespolony
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
ul. Medyczna 19
09-400 Płock
tel. 24 364 62 13 – pokój lekarski

POZNAŃ
 Wielospecjalistyczny  

Szpital Miejski
im. Józefa Strusia  
z Zakładem Opiekuńczo- 
-Leczniczym SPZOZ
Poradnia Chorób Zakaźnych 
w zakresie wirusowego  
zapalenia wątroby
ul. Szwajcarska 3
61-003 Poznań
tel. 61 873 92 97

 Bamberski Dwór (prywatnie)
ul. św. Wawrzyńca 11
60-539 Poznań
tel. 61 841 17 24

 Specjalistyczne Poradnie 
Lekarskie ARS-MEDIC  
(prywatnie)
ul. Podgórna 4
61-793 Poznań
tel. 61 852 81 08

PRZEMYŚL
 Wojewódzki Szpital   

im. św. Ojca Pio w Przemyślu
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Rogozińskiego 30
37-700 Przemyśl
tel. 16 670 22 22 – oddział
tel. 16 670 21 26 – poradnia

PUŁAWY
 Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Puławach
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Bema 1
24-100 Puławy
tel. 81 886 42 91

RACIBÓRZ
 Szpital Rejonowy im. dr Józefa 

Rostka
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny
Poradnia Hepatologiczna
ul. Gamowska 3
47-411 Racibórz
tel. 32 755 50 25

RADOM
 Radomski Szpital  

Specjalistyczny
Oddział Zakaźny
ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
tel. 48 361 52 23

RZESZÓW
 Medicor Centrum Medyczne

Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia Hepatologiczna
ul. Jabłońskiego 2/4
35-068 Rzeszów

SANOK
 Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Sanoku
Oddział Chorób Zakaźnych
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok
tel. 13 465 62 45 pokój lek.
tel. 13 465 62 42

STARACHOWICE
 Powiatowy ZOZ

Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
ul. Radomska 70
27-200 Starachowice
tel. 41 274 54 43

SZCZECIN
 SP Wojewódzki Szpital 

Zespolony
Poradnia Hepatologiczna
ul. Broniewskiego 12
71-455 Szczecin 
tel. 91 813 93 41
          

 Poradnia Hepatologiczna
ul. Broniewskiego 22
71-455 Szczecin (dwie poradnie 
na terenie szpitala)
tel. 91 813 93 66

TORUŃ
 Wojewódzki Szpital  

Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Oddział Zakaźny – Dziecięcy 
Oddział Hepatologiczny
ul. Krasińskiego 4/4A
87-100 Toruń
tel. 56 658 25 60
tel. 56 658 25 07

TYCHY
 Wojewódzki Szpital  

Specjalistyczny w Tychach 
Megrez Sp. z o.o.
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
tel. 32 325 43 03 lub 04

WAŁBRZYCH
 Specjalistyczny Szpital  

im. dr. Alfreda Sokołowskiego
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia WZW
ul. Stefana Batorego 4
58-300 Wałbrzych
tel. 74 648 98 84

WAŁCZ
 107 Szpital Wojskowy  

SP ZOZ
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
tel. 67 250 28 39

WARSZAWA
 Wojewódzki Szpital Zakaźny

Klinika Hepatologii i Nabytych 
Niedoborów Odporności UM,

Oddział Dzienny Szpitala 
Zakaźnego
Oddział Zakaźny VII 
Oddział Zakaźny X
ul. Wolska 37
01-201 Warszawa
tel. 22 335 53 52

 Wojskowy Instytut Medyczny
Klinika Chorób Infekcyjnych 
i Alergologii
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
tel. 22 681 61 82
tel. 22 681 75 19

 Centralny Szpital Kliniczny 
MSWiA 
Oddział Chorób Wewnętrznych 
i Hepatologii
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 22 602 18 50

WROCŁAW
 Wojewódzki Szpital Specjali-

styczny im. J. Gromkowskiego
I Oddział Kliniczny Chorób 
Zakaźnych,
Chorób Wątroby i Nabytych 
Niedoborów Odpornościowych
Oddział Chorób Zakaźnych
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław
tel. 71 326 13 25, wew. 137

 REX Company S.A.
Poradnia Chorób Zakaźnych,
Poradnia Hepatologiczna REX 
Company S.A.
ul. Robotnicza 32 
tel. 71 358 77 12 

ZAWIERCIE
 Szpital Powiatowy  

w Zawierciu, 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny 
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Miodowa 14
42-400 Zawiercie
tel. 32 674 02 91

ZIELONA GÓRA
 NZOZ Lubuska Specjali-

styczna Poradnia Chorób  
Wątroby Sp. z o.o.
ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 78



Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa
Tel.: 22 481 55 55
Call Center 22 481 54 54

www.roche.pl

Od lat wytyczamy nowe kierunki w medycynie zapewniając unikalne i skuteczne rozwiązania w 
kolejnych etapach postępowania klinicznego: badaniach przesiewowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu 
terapii – poprzez dostarczenie narzędzi w postaci: testów serologicznych, biologii molekularnej i leków. 

Diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych
Wprost ku odpowiedziom – testy Roche Diagnostics

Wskazanie Parametr Testy serologiczne Diagnostyka molekularna
Wirusowe zapalenie wątroby typu A Anty-HAV

Anty-HAV IgM
HAV RNA ilościowo

Wirusowe zapalenie wątroby typu B HBsAg
Test potwierdzenia HBsAg
HBsAg ilościowo
Anty-HBs
Anty-HBc (IgM + IgG)
Anty-HBc IgM
HBeAg
Anty-HBe
HBV DNA ilościowo

Wirusowe zapalenie wątroby typu C Anty-HCV
HCV Ag
HCV RNA
HCV RNA ilościowo
Genotypowanie HCV

Ludzki wirus upośledzenia odporności HIV combi
HIV Ag
Test potwierdzenia HIV Ag
HIV-1 RNA ilościowo

Toxoplazmoza Toxo IgM
Toxo IgG
Awidność Toxo IgG

Wirus różyczki Rubella IgM
Rubella IgG

Wirus cytomegalii CMV IgM
CMV IgG
Awidność CMV IgG
CMV DNA ilościowo

Wirus Herpex Simplex HSV 1/2 DNA
HSV-1 IgG
HSV-2 IgG

Wirus Epsteina-Barr EBV DNA ilościowo
Wirus Varicella-Zoster  VZV DNA
Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV DNA

Genotypowanie HPV (37 typów)
Parwowirus  B19 Parwo B19 DNA
Kiła TPLA

RPR
Chlamydia trachomatis C. trachomatis DNA
Neisseria gonorrhoeae N. gonorrhoeae DNA
Mycobacterium tuberculosis M. tuberculosis DNA
Sepsa Panel 25 patogenów (bakterie i grzyby)

Prokalcytonina
IL-6

Staphylococcus Gronkowce koagulazoujemne i złocisty
Metycyliono-oporny gronkowiec złocisty (MRSA) Wykrywanie genu oporności mecA
Oporny na wankomycynę Enterococcus (VRE) Wykrywanie genu vanA, vanB i vanB2/3
* test w przygotowaniu
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