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Magiczne podlasie
Kraina wielu Kultur, 

czarów i niezwyKłej... Kuchni

pięć letnich 
sportów  

na zdrowie!

„paMiątKa” z waKacji  
– wzw a
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6–7 na zdrowie
W tym numerze piszemy o: ciastkach, które 
są dobre dla zdrowia, słonecznej witaminie D, 
jedzeniu pachnących i bardzo smacznych... 
kwiatów oraz o alpakach – „uśmiechniętych” 
kuzynach lam. Co ciekawe, zwierzęta te służą  
w terapii i rehabilitacji niepełnosprawnych 
dzieci. 

18–19 gwiazda z wzw 
wiedza to życie 
Maria Najdowska jest Amazonką – przeszła 
chorobę nowotworową i musiała poddać się 
mastektomii. Do tego wykryto u niej zakażenie 
HCV. Ale nie straciła optymizmu i pokonała 
obie choroby. Dziś edukuje i zachęca do 
badań. W wywiadzie wyjaśnia, skąd ma tyle 
siły i chęci do życia.

10–13 aBc pacjenta
przede wszystKiM 
profilaKtyKa
O wielkim problemie społecznym, jakim jest 
WZW C oraz o kampaniach uświadamiających 
Polaków, czym jest ta choroba, opowiada  
dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak  
– prezes Fundacji Edukacji Społecznej.

14–17 warto wiedzieć 
życie po diagnozie 
Wiadomość o zakażeniu HCV jest szokiem. 
Jak go pokonać, a następnie zebrać siły, 
by walczyć z chorobą, wyjaśnia psycholog 
kliniczny Bogna Szymańska, na co dzień 
pracująca w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej 
przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym  
w Warszawie.  

8–9 aBc pacjenta
choroBa Brudnych rąK  
– wzw a  
Lekarz specjalista chorób zakaźnych oraz 
chorób wewnętrznych, Grzegorz Madej, 
wyjaśnia, jak uniknąć wirusowego zapalenia 
wątroby typu A oraz co robić, gdy zauważymy 
pierwsze symptomy choroby. 

20–23 twój ruch
pięć sportów na zdrowie 
Siatkówka, nordic walking, frisbee oraz dwa 
niezwykłe sporty – petanka i speedminton. 
Wszystkie są łatwe do nauczenia się, a przy 
tym dają masę radości i zdrowia!

„Cichy zabójca WZWC” to ogólnopolska kampania edukacyjna, której celem jest  zwiększenie świadomości społecznej  
na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C i mobilizacja do wykonania testów diagnostycznych w tym kierunku.

Organizator: Partnerzy:



C ieszę się, że w tym pięknym letnim okresie mogę złożyć na 
Wasze ręce nowe wydanie „Abecadła Zdrowia – magazynu 

dla pacjentów”. Mam nadzieję, że lektura tego numeru umili Wam 
wakacyjny wypoczynek.

Szczególnie polecam uwadze artykuł doktora 
Grzegorza Madeja, specjalisty chorób zakaźnych, opisującego 
„chorobę brudnych rąk”, która często dotyka turystów 
podróżujących do egzotycznych krajów. Wirusowe zapalenie 
wątroby typu A, bo o nim mowa, może dotknąć każdego, kto 
nie przestrzega w tropikach (ale też w bliższych rejonach  
– np. w podróży po Ukrainie) podstawowych zasad higieny 
żywienia. Jak uniknąć zakażenia i jak postępować w przypadku, 
gdy już do niego dojdzie, dowiecie się z lektury artykułu.

Zachęcam również do zapoznania się z tekstem 
psycholog Bogny Szymańskiej, która wyjaśnia, jak radzić sobie 

z życiem i zachować optymizm oraz wolę walki o zdrowie po zdiagnozowaniu zakażenia HCV.
Naturalnie, nie może również zabraknąć w tym wydaniu „Abecadła Zdrowia – magazynu 

dla pacjentów” prawdziwej gwiazdy. Maria Najdowska opowiada na naszych łamach, jak dzięki wsparciu 
najbliższych zwyciężyła w walce z dwiema chorobami – nowotworem i WZW C.

Mamy także wyjątkowo letnie tematy. Zapraszamy do weekendowej podróży na magiczne 
Podlasie, zachęcamy do uprawiania łatwych i zdrowych sportów oraz przedstawiamy naturalne sposoby 
na kleszcze, komary i inne wakacyjne „zmory”. Więcej na ten temat znajdziecie wewnątrz magazynu.

Chcę jeszcze przypomnieć, że niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Wirusowego 
Zapalenia Wątroby, który wypada 28 lipca. To szczególna data dla wszystkich chorych oraz ich rodzin.  
Przypomina bowiem, że zakażenia można uniknąć, a infekcję wyleczyć. Bezpłatne i proste testy może 
zrobić każdy, komu leży na sercu zdrowie – własne i najbliższych. Zgodnie z główną myślą Światowego 
Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby apeluję więc – zachęcajcie wszystkich znajomych, bliskich i przyjaciół 
do przebadania się. Wirus zapalenia wątroby typu C to cichy zabójca, ale można go pokonać. Trzeba  
go tylko rozpoznać.

Życzę przyjemnej lektury i zdrowego, bezpiecznego wypoczynku.

Barbara Wyszyńska
redaktor naczelna

Drodzy Czytelnicy!
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24-27 turystyKa 
Magiczne podlasie  
Podlasie to więcej niż tylko Białystok.  
To kraina magii, niezwykłych kamiennych 
ogrodów i pięknych tradycji polskich Tatarów. 
Tamtejsza kuchnia zachwyca. Podlasie warto 
poznać!

28-29 Mądrość natury 
prosto i naturalnie 
Zamiast stosować „chemię”, komary, osy 
i kleszcze odgonisz ziołami. A oparzenia 
słoneczne złagodzisz... ziemniakami. Domowe 
metody na letnie kłopoty. 

33–34 wyKaz placóweK
doKąd udać się po poradę

30-32 Kultura
Nasze propozycje na nadchodzące miesiące. 
Jakie książki warto przeczytać,  
co nowego w muzyce i kinie  
oraz na jaki koncert warto się wybrać.
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słoneczna witaMina
Witamina D chroni przed nowotworami i wydłuża życie 
tych, którzy zachorowali na raka – przekonują eksperci. 
Jej walory zdrowotne są znacznie większe niż do niedawna 
podejrzewano. Kojarzona jest ona głównie z układem 
kostnym, tymczasem chroni przed wieloma chorobami, 
nie tylko przed złamaniami. Profesor Roman S. Lorenc 
z Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny 
Doświadczalnej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie 
wyjaśnia, że jej ogromna rola w naszym organizmie wynika 
z tego, że wpływa korzystnie na wiele narządów i tkanek.
– Witamina D zwiększa odporność, zmniejsza ryzyko 
chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2, chroni 
również przed chorobami neurologicznymi i schorzeniami 
autoimmunologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, 
łuszczyca oraz cukrzyca typu 1 – wylicza kierownik Zakładu 
Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, prof. Jacek Łukaszkiewicz. Dodaje, że jej 
niedobór osłabia nie tylko kości, ale również i mięśnie,  
a to jeszcze bardziej zwiększa ryzyko złamań.
Doktor Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny 
Zapobiegawczej w Warszawie podkreśla, że witamina 
D hamuje proliferację komórek nowotworowych oraz 
angiogenezę, czyli tworzenie nowych naczyń krwionośnych, 
bez których guz nie może się rozwijać. – Wykazano to 
w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach, ale nie 
ma powodu sądzić, że witamina ta nie wykazuje takiego 
działania u ludzi – dodaje.
Endokrynolodzy zalecają, żeby dorośli od października  
do kwietnia–maja przyjmowali dziennie co najmniej  
800–2000 IU witaminy D. Osoby po 60. roku życia powinny 
taką suplementację stosować przez cały rok. W przypadku 
pacjentów wymagających intensywnej suplementacji ze 
względów terapeutycznych zalecane dawki witaminy D 
sięgają nawet 5000–7000 IU.
Źródło: serwis naukawpolsce.pap.pl
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ciastKo na zdrowie
Naturalne polskie produkty żywnościowe, wzbogacone przez 
poznańskich naukowców w bioaktywne składniki, mogą 
wkrótce stać się zalecanym przez lekarzy uzupełnieniem 
terapii czterech poważnych chorób.
Bioaktywna żywność ma pomagać w leczeniu otyłości, 
anemii związanej z nieswoistym stanem zapalnym jelit, 
nadciśnienia oraz cukrzycy typu 1. Dobiegają końca badania 
kliniczne w projekcie kierowanym przez prof. dr. hab. Józefa 
Korczaka, szefa Katedry Technologii Żywienia Człowieka 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. – Opracowaliśmy 
technologię projektowania od podstaw i produkcji 
zupełnie nowej żywności. Komponujemy ją ze składników, 
które zawierają w sobie wyjątkowo dużą koncentrację 
bioaktywnych fitozwiązków o zbliżonym działaniu – mówi 
kierownik projektu. – Będą na przykład obniżać poziomu 
cholesterolu we krwi i poprawiać glikemię u cukrzyków, 
a zarazem chronić przed wystąpieniem otyłości czy cukrzycy 
– dodaje. 
Na dietoterapię pacjenci są kierowani przez lekarzy 
z ośrodków klinicznych Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu. To lekarze wyselekcjonowali grupę około 
600 chorych osób, z udziałem których przez 9 tygodni 
powadzone są badania żywieniowo-kliniczne. Technolodzy 
żywności wyprodukowali po około 10 produktów dla każdej 
jednostki chorobowej: soki, ciastka, chleb, koncentraty 
deserowe, kisiele, zupy błyskawiczne, pasztet, chleb chrupki, 
chleb zwykły, makaron i kasze. Badania mają potwierdzić 
prozdrowotne działanie tych produktów. Wstępne dane 
wskazują, że nowo opracowane produkty w trakcie badań 
poprawiały wskaźniki medyczne u osób chorych.
Źródło: serwis naukawpolsce.pap.pl

7na zdrowie

wełniana terapia
Alpaki, zwierzęta wielbłądowate, będą wykorzystywane do 
rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Centrum Zooterapii 
przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
Od ponad roku uczelnia jako jedyna w Polsce prowadzi 
hodowlę tych zwierząt.
W czwartek WSIiZ oficjalnie otworzyła Centrum Zooterapii, 
choć zajęcia rehabilitacyjne z alpakami już się odbywają. 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania hoduje 35 samic 
i 4 samców tych egzotycznych zwierząt pod kątem zooterapii 
i dla badań nad selekcją runa ze względu na jego kolory 
i właściwości. Zwierzęta zostały sprowadzone w lutym ub. 
roku z Chile.
Jak poinformowała rzeczniczka uczelni, Urszula Pasieczna, 
alpakoterapia jest bardzo popularna na zachodzie Europy.  
Ta forma terapii sprawdza się szczególnie u dzieci 
autystycznych, z porażeniem mózgowym i z problemami 
emocjonalnymi oraz ruchowymi.
Dodała, że alpaki z natury nie lubią być dotykane, dlatego 
ich przygotowanie do zooterapii wymagało odpowiedniego 
treningu, dobrej znajomości zachowania zwierząt 
i cierpliwości. Centrum prowadzi też zooterapię  
z udziałem konia, kota i psa.
Alpaki to zwierzęta wielbłądowate. Dają jedno 
z najcenniejszych i najdroższych włókien (nazywane także 
alpaką), które, w odróżnieniu od wełny owczej, nie wywołuje 
swędzenia. Jest też kilkakrotnie od niej cieplejsze i lżejsze, 
a także hipoalergiczne. Alpaki występują w 22 naturalnych 
kolorach, z których każdy może być w kilku odcieniach. 
Ze względu na fakt, że ich runo nie wymaga farbowania, 
uznawane jest za ekologiczne. W uczelnianej hodowli 
występują alpaki w kilkunastu kolorach, m.in. białym, 
szampańskim, brązowym, czarnym, srebrnym, rose-gray 
(czyli brązowym z odcieniem fioletu) i kasztanowym. 
Źródło: serwis naukawpolsce.pap.pl

pachnące zdrowie
Rosnące na balkonach i w ogródkach bratki czy stokrotki mogą 
nam wiosną pomóc podreperować zdrowie, bo zawierają wiele 
cennych składników, w tym przeciwutleniacze i witaminę C  
– przekonują naukowcy i dietetycy. Co ciekawe, na Mazurach 
można zjeść np. ciasto z akacją.
Tradycja jadania kwiatów sięga starożytności i do dziś 
kultywowana jest w krajach Dalekiego Wschodu. W Europie  
to wciąż novum, ale szybko zdobywające popularność.
Joanna Kmieć, inżynier z Uniwersytetu Warmińsko– 
–Mazurskiego, wyliczyła, że na naszych balkonach, tarasach 
i w ogródkach rośnie około 80 gatunków kwiatów jadalnych,  
do których należą np. popularne stokrotki, bratki, ogórecznik, 
lawenda, a z krzewów m.in. czarny bez. Kwiaty, które możemy 
zjadać, zawierają spore ilości związków przeciwutleniających, 
witaminę C czy sole mineralne. Takie związki zawiera m.in. 
nasturcja większa. Kwiat ten, jak przekonuje inżynier Kmieć, 
ma pikantny, lekko piekący smak i doskonale sprawdza się 
jako dodatek do sałatek warzywnych oraz twarożków i past 
jajecznych. Z kolei Eulalia Paszkiewicz, która pod Giżyckiem 
prowadzi kuchnię regionalną, kwiaty akacji dosypuje do 
słodkich wypieków. 
Innym popularnym jadalnym kwiatem jest nagietek lekarski. 
Dodaje się go do sałatek, ale też jego płatki można suszyć 
i stosować jako barwnik do potraw z ryżu i makaronów 
(występuje w nich spora ilość karotenoidów, które są 
silnymi przeciwutleniaczami oraz flawonoidów działających 
przeciwzapalnie, a także soli mineralnych). 
Naukowcy przestrzegają jednak przed jedzeniem kwiatów 
dopiero co kupionych na bazarze czy w supermarkecie.  
Są one bowiem opryskiwane i sztucznie nawożone. Najzdrowsze 
i najpewniejsze są te kwiaty, które sami zasiejemy.
Źródło: serwis naukawpolsce.pap.pl
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pamiątka z wakacji
Czas letniego odpoczynku trwa w najlepsze. Jeździmy po 
Europie, ale wyprawiamy się też dalej – do gorącej Afryki, tajemniczej 
Azji i czarującej Ameryki Południowej. Zwiedzamy odległe zakątki 
świata i bywa, że poza wspomnieniami przywozimy do kraju 
„pamiątkę” – wirusowe zapalenie wątroby typu A. Można tego uniknąć.

lek. med. Grzegorz Madej – specjalista chorób zakaźnych  
i chorób wewnętrznych

98

D
o niedawna wybór wakacyjnych eskapad był  
mocno ograniczony – przed 1989 rokiem szczytem  
marzeń był wyjazd do Bułgarii albo Jugosławii. 
Dziś dalekie podróże do Afryki lub Ameryki  

są na wyciągnięcie ręki. Wybierając się do ciepłych krajów, 
trzeba pamiętać o... zdrowiu.

Żółte plaMy na Mapie
Kraje basenu Morza Śródziemnego, Azja Południowo-Wschodnia, 
Afryka, Ameryka Środkowa i Południowa są piękne i chętnie 
odwiedzane przez globtroterów. To również miejsca najczęstszego 
występowania wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A), 
zwanego potocznie „żółtaczką pokarmową”. To choroba, która 
może spotkać każdego turystę. Zakazić się nią można zarówno 
podczas długiego „trampingu” w trudnych warunkach sanitar-
nych, jak i spędzając urlop w 5-gwiazdkowym hotelu... Przekonali 
się o tym goście jednego z egipskich kurortów – 350 osób w nim 
zakwaterowanych zachorowało na WZW A w 2004 roku.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest chorobą przenoszącą się 
głównie drogą pokarmową, ale nie tylko, bowiem do zarażenia 
może dojść również poprzez:
– kontakt bezpośredni z zakażonym („choroba brudnych rąk”), 
– kontakty seksualne z osobą zakażoną lub chorą.

Z opóźnionyM ZapłoneM
Wirusowe zapalenie wątroby typu A, podobnie jak pozostałe 
„odmiany” WZW, jest chorobą podstępną. Jej objawy choroby 
pojawiają się zwykle od 2 do 7 tygodni od momentu zakażenia 
i mogą się utrzymywać nawet kilka miesięcy. U dorosłych częstym 
symptomem zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV) 
jest żółtaczka, której towarzyszą objawy ogólne, tj. gorączka, utrata 
apetytu, nudności, wymioty i osłabienie. Nasilenie tych dolegliwo-
ści jest większe u osób z już uszkodzoną wątrobą. Z kolei zakażenie 

u dzieci zwykle przebiega łagodnie i bezobjawowo. Wirusowe 
zapalenie wątroby typu A nie ma swoistego leczenia, stosuje się 
metody łagodzące dolegliwości oraz lekkostrawną dietę. Zaleca się 
też odpoczynek.

prZede wsZystkiM profilaktyka
Jak uchronić się przed zakażeniem? Najważniejsze zasady postę-
powania chroniące nas nie tylko przed żółtaczką, ale także przed 
zatruciami pokarmowymi i chorobami pasożytniczymi przewodu 
pokarmowego to:
– częste mycie rąk,
– przestrzeganie higieny ogólnej i higieny żywienia,
– picie wyłącznie markowych napojów z fabrycznie zamkniętych 
pojemników lub zakapslowanych butelek oraz unikanie lodu,
– niespożywanie dań surowych (a także majonezu, sałatek, ciastek, 
lodów) oraz dań odgrzewanych,
– niejadanie potraw z ulicznych straganów,
– mycie i obieranie owoców oraz warzyw,
– przegotowywanie wody z kranu,
– mycie zębów butelkowaną wodą,
– unikanie połykania wody basenowej i morskiej.
Warto zapamiętać pierwszą zasadę bezpiecznego żywienia: „peel it,  
cook it or forget it” – „obierz to, ugotuj to lub zapomnij o tym”. 
Wysoką ochronę przed zakażeniem daje szczepionka – dla dzieci 
i dla dorosłych. Wybierając się do krajów o odmiennej strefie klima- 
tycznej, warto odbyć spotkanie z lekarzem specjalistą medycyny 
podróży. W ramach konsultacji będą omówione wszystkie aspekty 
bezpieczeństwa zdrowotnego w podróży, nastąpi przygotowanie 
pakietu obowiązkowych i zalecanych szczepień przeciwko  
chorobom tropikalnym oraz – w razie potrzeby – przepisanie 
leków przeciwmalarycznych. 
Każdemu z Państwa życzę miłych i bezpiecznych wakacji – mnóstwa 
wrażeń i wspomnień oraz jak najbardziej udanego odpoczynku.  

Gdy zauważy 
się objawy 
choroby w czasie 
podróży (lub po 
powrocie), należy 
bezwzględnie  
i natychmiast udać 
się do lekarza!



przede wszystkim 
profilaktyka
O tym, dlaczego WZW C jest problemem społecznym i jak mu 
przeciwdziałać, a także jak podnieść stan wiedzy Polaków o tej chorobie, opowiada 
prezes Fundacji Edukacji Społecznej, dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak. 
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WZW C jest poważnym problemem społecznym?
Oczywiście, ponieważ świadomość naszego społeczeństwa na temat 
tej choroby jest bardzo nikła. Fundacja od lat prowadzi badania 
w kierunku HIV w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych 
w Warszawie. Gdy wprowadziliśmy jakiś czas temu 
możliwość zrobienia testów na HCV i zapytaliśmy ludzi, czy chcieliby 
się im poddać – oni nie wiedzieli nawet,czym jest ten wirus… 
Naprawdę brakuje edukacji o HCV, nie ma też zbyt wielu akcji 
społecznych. Nie mówi się o tym zagrożeniu w szkołach, a przecież 
HCV i WZW C są bardzo poważnymi problemami – większymi, 
gdy mowa o skali, od HIV. Wirusowe zapalenie wątroby typu C 
jest groźniejsze, bo można się nim zakazić łatwiej – u kosmetyczki, 
dentysty, lekarza, w salonie tatuażu… W Polsce hasło HCV niewiele 
mówi i panuje dość powszechne przekonanie, że to „żółtaczka”, 
przeciw której „jestem już zaszczepiony”.

Według różnych szacunków zakażonych WZW C w Polsce 
jest około 700 tys. osób, ale wykrytych nosicieli – tylko  
50 tys. Z czego bierze się tak niska wykrywalność wirusa?
Problem HCV jest niedoszacowany, ponieważ tak jak w przypadku 
HIV, lekarze pierwszego kontaktu raczej nie zlecają badań 
w kierunku nosicielstwa tych wirusów. Dopiero gdy pojawiają się 
poważne problemy z wątrobą, lekarz specjalista kieruje chorego na 
test anty-HCV i dalsze badania.

Jakich zatem konkretnych działań potrzeba, żeby zmienić ten 
stan niewiedzy – w społeczeństwie i wśród lekarzy?
Na pewno potrzebujemy szeroko zakrojonych kampanii 
edukacyjnych na temat dróg zakażenia, ryzyka i profilaktyki HCV. 

Informacje o tym powinny być „dostępne” już u lekarzy rodzinnych. 
Osoby, które miały zabiegi chirurgiczne lub kosmetyczne naruszające 
powłoki ciała, powinny być standardowo informowane o wirusie 
i możliwości zrobienia testu.

Badanie w kierunku HCV powinno być obowiązkowe przy 
każdym zabiegu medycznym?
Nie, ale obowiązkowa powinna być wiedza na temat wirusa. 
Uważam, że na przykład w czasie szczepienia dorosłych przeciw 
WZW A i WZW B powinna być udzielana informacja o tym, że jest 
również WZW C i nie ma przeciwko tej chorobie szczepionki.

To jednak rozwiązanie systemowe, ale jak można na „niższym 
szczeblu” szerzyć wiedzę o chorobie? Jak Fundacja Edukacji 
Społecznej uświadamia na temat HCV?
Podejmujemy wiele działań – bierzemy udział w piknikach 
zdrowotnych, na których można zrobić bezpłatne i anonimowe testy 
w kierunku HCV. Jeśli wynik takiego badania przesiewowego jest 
dodatni – co zdarza się w 1–2 procentach testów – kierujemy taką 
osobę do lekarza po skierowanie do specjalisty, dajemy też pakiet 
materiałów i informacji o chorobie. Fundacja jest koordynatorem 
Forum Zdrowia przy wojewodzie mazowieckim i w ramach tych 
działań od trzech lat organizowane są pikniki zdrowotne na terenie 
województwa. Są też inicjatywy w całej Polsce. Ostatnio byliśmy 
w Gdańsku, wcześniej w Kościerzynie oraz na tegorocznym 
Przystanku Woodstock, gdzie informowaliśmy o WZW C  
i robiliśmy testy. Zawsze w lecie organizujemy kilka kampanii na 
terenie całego kraju, w czasie których edukujemy. Mamy swoich 
ekspertów, współpracujemy też z różnymi partnerami zarówno Fo
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rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi,  
jak i firmami prywatnymi. W działaniach w kierunku HCV  
od lat bardzo wspiera nas firma Roche.

A co ze wsparciem dla osób już zakażonych? Fundacja 
Edukacji Społecznej pomaga również im?
Oczywiście. W zeszłym roku prowadziliśmy warsztaty dla 
zakażonych – spotkania z lekarzem i psychologiem. W tym 
roku na jesieni odbędzie się kolejna odsłona tego cyklu dla 
naszych podopiecznych. Wsparcie psychologiczne jest bardzo 
ważne, zwłaszcza że w leczeniu WZW C skutkiem ubocznym 
może być depresja. Bez profesjonalnej pomocy – medycznej 
i psychologicznej – może być ciężko ukończyć pełną terapię 
WZW C. Świadomość, że można uzyskać wsparcie i nie jest się 
pozostawionym samemu sobie w chorobie, działa motywująco, 
mobilizuje do walki. W zeszłym roku na nasze warsztaty dla osób 
zakażonych mogli również przyjść bliscy chorych na WZW C.

Jak duży odzew mają prowadzone przez FES działania? 
Polacy chętnie przychodzą na Wasze pikniki i się badają?
To zależy od kilku czynników – rodzaju pikniku i jego lokalizacji. 
Piknik w Gdańsku, w którym uczestniczyliśmy, był organizowany 
przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Osoby, które na niego 
przyszły, badały się na miejscu na wiele różnych chorób i były 

też lepiej wyedukowane zdrowotnie. Natomiast rodzinne pikniki 
są nieco inne – w nich uczestniczą ci, którzy często nie mają 
podstawowej wiedzy o HCV. Dopiero nasi wolontariusze i edukatorzy 
uświadamiają im istnienie problemu i zagrożenia. Jeśli zaś chodzi 
o efekty, widzimy wiele pozytywów naszych działań. Po piknikach 
ludzie, którzy brali w nich udział, mówią naszym edukatorom,  
że, o ile wcześniej nie wiedzieli nic o HCV, to teraz będą 
zwracać większą uwagę u kosmetyczki lub dentysty. Każdy zrobiony 
test jest naszym sukcesem. Z drugiej zaś strony osoby już zakażone 
mówią nam, że spotkania, które dla nich organizujemy, dają im siłę 
do życia i leczenia, i są dla nich bardzo ważne.

Można wskazać „wzorcowe” kraje, które mają efektywne 
uregulowania w kwestii profilaktyki HCV i leczenia WZW C?
Kraje zachodnie są daleko przed nami. Lekarze pierwszego kontaktu 
mają tam większą wiedzę i możliwości, żeby wstępnie diagnozować 
zakażenie i kierować na specjalistyczne badania. Poza tym wielki 
nacisk kładziony jest na profilaktykę, a zajęcia dotyczące HCV  
– oraz wielu innych chorób – są już w szkołach.

Edukacja prozdrowotna już od gimnazjum jest dobrym 
pomysłem? Czy to nie za wcześnie? A może za późno?
Gimnazjum to odpowiedni wiek. Nastolatki właśnie wtedy zaczynają 
przekłuwać sobie uszy lub robić tatuaże – podejmują ryzykowne 
zachowania. Uważam, że na wiedzę zawsze jest dobry czas. 
Skuteczna profilaktyka powinna wyprzedzać działania, więc młody 
człowiek najpierw powinien zdobyć wiedzę, by później zachowywać 
się bezpiecznie.

Gdyby mogła Pani wymarzyć sobie, jak powinna w Polsce 
funkcjonować profilaktyka WZW C prowadzona przez 
organizacje pozarządowe, to…
W idealnym świecie chciałabym, żeby zaufane i sprawdzone 
organizacje pozarządowe mogły liczyć choćby na minimalne 
wsparcie państwa – dotacje na projekty i lokal, na zatrudnienie na 
etacie kilku osób do obsługi biura i księgowości. Chciałabym też, 
żebyśmy mieli wystarczające środki na prowadzenie wieloletnich 
projektów. Dziś projekty są budżetowane na kilka miesięcy, czasem 
na rok. Trudno mówić o długoterminowych strategiach. Tymczasem 
skuteczna edukacja i profilaktyka – a także ocena skuteczności 
działań – wymagają ciągłości, różnych etapów, zróżnicowanych 
działań, a one z kolei – długoterminowych budżetów.

Jak więc można Wam pomóc?
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i można przekazać nam 
1 procent podatku dochodowego. Przyjmujemy też darowizny, które 
darczyńca może odliczyć od podatku. Ale nie tylko finansowo 
można nas wesprzeć – liczymy też na pomoc niematerialną, np. przy 
stworzeniu dobrej i wartościowej strony internetowej. Można również 
dołączyć do Fundacji i wspierać nas w różnych naszych działaniach 
i realizowanych projektach.

Wystarczy dobre serce, żeby pomagać?
Oczywiście – ono zawsze jest w cenie. 

Fundacja Edukacji Społecznej jest organizacją 
pożytku publicznego, która specjalizuje się 
w szerzeniu wiedzy o chorobach będących 
problemami społecznymi (WZW C, HIV, 
uzależnienia), ale zajmuje się też edukacją seksualną 
i promocją zdrowia. Pomaga również kształtować 
prawidłowe postawy wobec osób dotkniętych 
stygmatem i wykluczeniem z powodu choroby  
lub innego problemu społecznego.
Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem 0000111176.  
Aby przekazać jej 1 procent podatku, wystarczy 
wpisać ten numer w odpowiednie pole formularza 
PIT. Więcej informacji o Fundacji znajduje się na 
stronie: www.fes.edu.pl.

poMóŻ tyM,  
którzy pomagają!

Fundacja Edukacji 
Społecznej 
współpracuje 
z Roche przy 
kampanii „WZW C 
– cichy zabójca”. 
Wspólne działania 
dają lepsze efekty.

Edukatorzy FES 
są tam, gdzie 
ich wiedza jest 
potrzebna – np. 
na Przystanku 
Woodstock.



L
udzie przeżywają różne kryzysy w życiu prywatnym 
i zawodowym. Doświadczają sytuacji trudnych, 
a szczególną grupą takich zdarzeń jest wiadomość 
o zmianie stanu zdrowia, chorobie – np. diagnoza 

zakażenia HCV.

lęk i ból
Sytuacje, w których konfrontujemy się z chorobą, fizycznym 
i psychicznym cierpieniem są trudne lub wręcz niemożliwe 
do przewidzenia. Często wydaje nam się, że „coś takiego nie 
może nas spotkać” lub „to pomyłka”, ale gdy dowiadujemy 
się o chorobie przewlekłej, wzbudza to w nas szereg reakcji 
psychologicznych i fizjologicznych. Szok, lęk, dręczące myśli na 
temat choroby, wstyd i poczucie winy, bezradność, strata, utrata 
zaufania do siebie i wiary we własne siły są takimi symptomami. 

14 warto wiedzieć 15warto wiedzieć

Jest to pierwsze stadium przeżywania utraty zdrowia. Może 
ono być różnie nazywane, np. zaprzeczaniem i izolacją lub fazą 
konfrontacji z informacją. Gdy pacjent zna już swoją diagnozę, 
ma prawo przeżywać prawdziwy ból fizyczny i duchowy, przeja-
wiający się poczuciem osamotnienia, utratą sensu życia, troską 
o niepewny los swój i najbliższych. W walącym się świecie 
pacjenta pojawia się potrzeba odnalezienia swojego miejsca na 
gruzach życia. Jest nim wsparcie, zrozumienie i specjalistyczne 
opanowanie stanu zdrowia. 
Często zaraz potem pojawia się faza gwałtownej utraty równo-
wagi. Dominuje wtedy przekonanie, że nie jesteśmy w stanie 
poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Wówczas zaczynamy 
gwałtownie poszukiwać informacji o chorobie, np. w internecie, 
czasopismach popularnonaukowych. To powoduje dalszy wzrost 
i eskalację napięcia. Temu zachowaniu towarzyszy gniew i może 

pojawić się myśl „dlaczego 
ja?”. W tym stadium nie 
jesteśmy w stanie zaprzeczyć 
świadomości swojej diagnozy. 
To próba utrzymania kontroli 
i zwrócenia uwagi. 

CZas dZiałania
Kolejnym etapem przeżywania świadomości diagnozy zakaże-
nia HCV jest faza mobilizacji – uruchomienia wszelkich dostęp-
nych w nas mechanizmów, zasobów i siły psychicznej. Możemy 
chcieć pokonać trudną sytuację w swoim życiu i odzyskać rów-
nowagę poprzez wszelkie zabiegi wzmacniające, podtrzymujące, 
sprawiające zadowolenie, dostrzeganie pozytywnych aspektów 
swojego życia lub pozornie uporać się z problemem poprzez  

Diagnoza 
o chorobie 
wytrąca  
z równowagi. 
Ale można ją 
odzyskać  
i walczyć  
o zdrowie.

bogna szymańska
jest psychologiem 
klinicznym w Poradni 
Profilaktyczno-
-Leczniczej 
w Wojewódzkim 
Szpitalu Zakaźnym 
w Warszawie.  
Na łamach „Abecadła 
Zdrowia – magazynu 
dla pacjentów” 
udziela porad, 
jak radzić sobie 
z emocjonalnymi 
aspektami 
zakażenia HCV.

Fo
to

 S
h

u
tt

er
st

oc
k

, a
rc

h
. B

og
n

y
 S

zy
m

a
ń

sk
ie

j

Choroba jest szokiem.  
Nie oznacza jednak, że po diagnozie 
należy poddać się czarnym myślom. 
Depresję można pokonać, ale trzeba 
wiedzieć jak. W przypadku, gdy 
świat wali się na głowę, konieczne 
jest wsparcie – rodziny, przyjaciół  
i lekarzy zajmujących się terapią. 

życie  
po diagnozie
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zaprzeczanie i unikanie tematu. Ta druga opcja może przeisto-
czyć się w chroniczny stan kryzysu, z przewlekle odczuwanym 
napięciem i obawą, kiedy zaczynamy „targowanie się” z leka-
rzem prowadzącym lub Bogiem o jeszcze jedną szansę leczenia. 
Jest to naturalna forma ucieczki, której towarzyszy potrzeba 
uporania się z poczuciem winy lub innymi silnymi emocjami.  
To stadium przeżywania choroby oraz dodatkowe czynniki, ta-
kie jak ogólne osłabienie organizmu i farmakoterapia, prowadzą 
w dość szybkim tempie do rozwinięcia się depresji. Następuje 
uświadomienie sobie straty, konieczności poddania się terapii 
oraz ryzyka niepowodzenia, a do tego okropnie dokuczliwe 
przygnębienie i smutek. 

nie wyCofuj się!
W rezultacie niemożliwego do wytrzymania napięcia może  
dojść do tzw. dekompensacji, czyli zniekształcenia postrzegania, 
wewnętrznego chaosu i wycofania się z relacji towarzyskich.  
Poszukujemy jakichś działań, które przyniosą doraźną ulgę. Mogą 
to być zachowania agresywne wobec siebie i innych, stosowanie 
niezalecanych substancji psychoaktywnych, jak alkohol, bo prze-
cież jest nam już wszystko jedno!
Najtrudniejsze zadanie, jakie stoi przed nami, to „pogodzenie się” 
z wiedzą o chorobie i przyjęcie do wiadomości sytuacji, w jakiej 
jesteśmy. Zaprzestanie buntu. Skupienie się na „tu i teraz”, na tym, 
na co mamy wpływ. Żeby uniknąć dręczących myśli typu: „czuję 

się, jakbym był w jakimś tunelu bez wyjścia”, warto zastanowić się 
nad innym wyjaśnieniem, np. „każdy tunel ma wejście i wyjście”. 
Dzięki zmianie sposobu myślenia łatwiej nam dostrzec tzw. 
światełko w tunelu – poprawę wyników badań, dobrą tolerancję 
leków, ciągłą aktywność fizyczną i zawodową, przyjemności, takie 
jak kino, teatr lub wczasy z rodziną. Wszystko to daje wewnętrzne 
wsparcie, motywację do dalszego procesu leczenia i działania na 
płaszczyznach zawodowej oraz prywatnej. Bardziej pozytywny 
sposób myślenia sprzyja łagodzeniu napięcia. A wtedy każdy kolej-
ny dzień może przynieść nam więcej radości.  

Wsparcie 
bliskich 
pomaga  
w trudnych 
chwilach. 
Zrozumienie 
daje siłę do 
przejścia terapii.

17warto wiedzieć

jak prZeZwyCięŻyć 
CZarne Myśli
– Nie oczekuj, że nieprzyjemne odczucia i emocje 
szybko miną – zazwyczaj jest tak, że one odchodzą 
i powracają co jakiś czas.

– Próby zapomnienia, wyparcia tego, co się stało, 
unikanie wizyt lekarskich lub towarzyskich spotkań 
pomagają na krótko.

– Czasami bywa tak, że nie można skupić się  
na innych obszarach życia poza zdrowiem 
własnym lub bliskich – dręczące myśli krążą 
po głowie, nie dając spokoju, niezależnie od 
tego, jak bardzo starasz się je odgonić. 

– Spróbuj osiągnąć stan, w którym te myśli 
nie będą tak bardzo bolesne, przez prze-
formułowanie ich w inny sposób, jak z tu-
nelem, który zawsze ma wejście i wyjście.

– Sięgnij po pomoc i wsparcie u innych 
osób bliskich lub specjalistów.  

Nie bój się 
rozmawiać! Złe 
emocje trzeba 
wyrzucić  
z duszy, żeby 
było w niej 
miejsce na 
optymizm.



wiedza to życie
Maria Najdowska z Trzebiatowa nie narzeka na brak sił  
– prowadzi działania edukacyjne na temat HCV i raka piersi 
w swojej lokalnej społeczności. kilka lat temu jednak sama 
zmierzyła się z obiema chorobami. Wygrała swoją walkę o życie, 
a dziś pomaga innym radzić sobie w trudnych chwilach.
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rozmawiał Michał Zawadzki

Czym jest dla Pani radość życia?
Samo życie jest radością. Doświadczenie, które było mi dane, 
uświadomiło mi to, że każdy dzień jest bezcennym darem. Kiedy 
zachorowałam na raka piersi, w mojej głowie pojawiło się pytanie: 
„dlaczego ja?”. I sama sobie, natychmiast, na nie odpowiedziałam: 
„a dlaczego nie ja?”. Nie jestem przecież wyjątkowa. Bałam się 
śmierci, ale najbardziej było mi wtedy żal, że mogę nie zobaczyć 
rodziny. Kiedy po sześciu latach pojechałam na wizytę do mojej 
onkolog, pokazałam jej zdjęcie mojego pierwszego wnuka. Dzięki 
niej mogłam go poznać. Widziałam, jak obie córki obroniły prace 
dyplomowe, jak budują swoje domy.

Kilka lat po leczeniu onkologicznym okazało się, że jest 
Pani zarażona HCV. Jak do tego doszło?
Nie wiem i nigdy się pewnie nie dowiem. Może 33 lata temu 
w czasie pierwszego porodu, może następnego. Były ciężkie 
i przetaczano mi krew. Miałam też kilka innych operacji. O HCV 
dowiedziałam się trzy lata temu, w kwietniu. Po mastektomii 
wróciłam do Gryfic – do mojego powiatowego miasta. Nie 
miałam z kim porozmawiać, czułam się źle. Byłam inicjatorką 
stowarzyszenia Amazonek – dla kobiet takich jak ja, które 
nie miały z kim pogadać o swoich przejściach i chorobie. 
Jedną z Amazonek jest laborantka ze szpitala. Zadzwoniła 
i powiedziała, że skoro miałam tyle operacji, to może chcę zrobić 
test na HCV. Dodała też, że zostawiła dla mnie jeden. Na 100 
wykonanych tylko mój dał dodatni wynik. Byłam przestraszona, 
ale teraz myślę, że dzięki temu nieplanowanemu testowi żyję. 
Przeszłam z sukcesem leczenie WZW C, choć nie było mi łatwo.

Jak zachowała Pani optymizm w czasie leczenia?
Znowu za sprawą rodziny, mojego życiowego partnera, wsparcia 
bliskich mi ludzi. U mojej lekarki w Szczecinie osoby, które 
przychodzą na pierwszy w cyklu leczenia zastrzyk, spotykają się 

w poradni w trakcie terapii i mogą dzielić się doświadczeniami. 
Każdy mówi o tym, jak się czuje i jak sobie radzi ze skutkami 
ubocznymi – to pomaga oswoić się z leczeniem i wytrwać w nim. 

Jest Pani Wolontariuszką Roku powiatu gryfickiego 2012. 
Ta aktywność to silna wewnętrzna potrzeba?
Kiedyś byłam strasznie zakompleksioną dziewczyną z małej 
wioski, ale nauczyłam się myśleć inaczej. Pomagam ludziom, 
bo ich kocham. O raku i HCV trzeba mówić – uświadamiać 
ludzi, zachęcać do badań. Wiedza o HCV jest u nas bardzo 
mała. Spotykam się z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych, 
mówię o WZW C i widzę, że nie ma ona pojęcia, jak można się 
zakazić wirusem. To samo dotyczy dorosłych. Na spotkaniach, 
które prowadzę na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gryficach, 
jest podobnie. Dlatego też dla lokalnej społeczności gminy 
Trzebiatów przeprowadziłam w ubiegłym roku akcję „Jestem 
zdrowa, bo wiem” – na temat WZW i raka piersi. Trzeba 
budować wiedzę poprzez edukację – niezbędne są zajęcia 
już z dziećmi w gimnazjum. 

Ale Pani jedna, nawet sto razy sklonowana, nie da rady 
dotrzeć z wiedzą do kilku milionów ludzi…
Pewnie, że nie. Brakuje ogólnopolskiej akcji na temat HCV. 
Badanie krwi w kierunku wirusa powinno być obowiązkowe przy 
każdej operacji i zabiegu naruszającym powłoki ciała.

Czy Pani udało się przekonać bliskich do testów?
Prawie cała moja rodzina przebadała się w kierunku nosicielstwa 
HCV, także wielu znajomych. Bardzo miło mi było, kiedy 
zaczepiła mnie kobieta i powiedziała mi z uśmiechem,  
że narobiłam niezłego zamieszania. Jej córka po zajęciach  
ze mną kazała wszystkim w domu się przebadać (śmiech). 
Uważam, że bez względu na wynik testu lepiej wiedzieć,  
na czym się stoi. Zwłaszcza że w przypadku raka i HCV  
niewiedza zabija. 

18 gwiazda z wzw 19gwiazda z wzw

Wsparcie rodziny 
i bliskich pozwala 
wytrwać w trudnych 
chwilach. Najbliżsi 
dają siłę do walki  
z chorobą i nie 
pozwalają się 
poddać. Są 
radością życia.
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Nawet amatorski 
sport wymaga 
odpowiedniego 
przygotowania. 
Rozgrzewka 
przed grą jest 
niezbędna, jeśli chce 
się uniknąć kontuzji.

pięć sportów  
na zdrowie
Mazurska plaża to świetne miejsce na letni wypoczynek.  
Nie tylko ten bierny, ale przede wszystkim aktywny, czyli zdrowy.

20 twój ruch

O
tym, że ruch to zdrowie wiedziano już 
w starożytności. „Mens sana in corpore sano” 
– w zdrowym ciele zdrowy duch, powtarzali 
za Juwenalisem Rzymianie. Dziś każdy lekarz 

potwierdzi te słowa – ruch w rozsądnych ilościach, na miarę 
możliwości, jest dobry dla każdego. Aby utrzymać formę i zadbać 
o kondycję, nie trzeba być olimpijczykiem. W zupełności 
wystarczą proste sporty, które uprawiać może każdy. Co więcej, 
są one powszechnie znane.

dla plaŻowiCZów
Siatkówka, w przeciwieństwie do polskiego sportu narodowego 
– piłki nożnej – odnosi światowe sukcesy. Cieszy też,  
że siatkówka na nowo zyskuje na popularności w naszym 
kraju. Każdy mecz jest bowiem emocjonującym pojedynkiem, 
w którym liczy się sprawność fizyczna, ale także w równym 
stopniu – zdolność podejmowania decyzji strategicznych. I choć 
brzmi to niezwykle groźnie, tak naprawdę siatka jest sportem dla 
każdego, kto potrafi odbić piłkę. Można, ale wcale nie trzeba, 
grać pełnymi drużynami po pięć osób, ale równie dobrą formą 
aktywności fizycznej jest odbijanie piłki przez siatkę  
we dwoje. Siatkówka plażowa jest szczególnie dobra dla zdrowia, 
ponieważ angażuje ciało podwójnie. Poza skupieniem na piłce, 
musi się utrzymywać dodatkowo równowagę na piaszczystym, 
niestabilnym podłożu. Taka gra poprawia koncentrację, 
wzmacnia zmysł równowagi i – to dla tych, którzy chcieliby 
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zrzucić nieco „zimowego zapasu” – pozwala spalić nawet  
400 kcal w 40 minut. Zwykła siatkówka to „tylko” – 250 kcal.

tylko nie w płot
Petanka (pétanque) to niezwykle popularny prowansalski 
sport. Co ciekawe, jest to także jedna z najliczniej na 
świecie reprezentowanych dyscyplin! Tylko we Francji jest 
zarejestrowanych... 600 tysięcy licencjonowanych zawodników 
rzucających przed siebie kolorowe kule. W Polsce działa z kolei 
25 organizacji zrzeszających graczy. Szaloną wręcz popularność 
petanka zawdzięcza temu, że nie wymaga sprawności fizycznej. 
Potrzebne jest dobre oko, precyzyjna ręka i czas spędzony 
z przyjaciółmi na świeżym powietrzu. 
Zasady gry są proste. Każdy z – maksymalnie czterech – graczy 
ma po trzy kule – bule; w innym kolorze niż pozostali zawodnicy. 
Jest też mniejsza bula – „świnka”. Pierwszy gracz rzuca ją przed 
siebie i wyznacza cel. Nową serię rzutów w każdej rundzie 
zaczyna zawodnik, który nie prowadzi, czyli jego bula nie leży 
w danej chwili najbliżej „świnki”.
Po trzech rzutach sprawdza się, czyja bula upadła najbliżej 
„świnki”. Zwycięzca rundy otrzymuje punkt za to trafienie 
i po punkcie za każdą bulę, która upadła bliżej celu niż bule 
przeciwników. Maksymalnie może zdobyć trzy punkty. Pozostali 
gracze otrzymują po zerze. Zero może też wypaść w przypadku… 
remisu, gdy bule są w tej samej odległości. Gra trwa, dopóki 
któryś z graczy nie uzyska wyniku równego 13.  

Warto też dodać, że petanka we Francji wywołuje niekiedy tak 
gorące emocje, że w czasie rozgrywek dochodzi do… bijatyk. 
Tamtejsze media okrzyknęły to zjawisko mianem buliganizmu.
Zestaw do gry w petankę można kupić w hipermarketach 
sportowych i w internecie. Koszt to 70–100 zł.

jak piorun
Badminton jest świetny, ale można tę grę jeszcze bardziej 
uatrakcyjnić. Jeśli szukamy prędkości, emocji i… nocnych 
rozgrywek, z pomocą przychodzi speedminton. To szybsza 
i bardziej dynamiczna wersja badmintona. Gra się rakietami, 
które nie różnią się od tych klasycznych. Cały sekret tkwi 
w lotkach, które są cięższe, a przez to nabierają w powietrzu 
prędkości i są w miarę „odporne” na zawirowania powietrza. 
Lecą szybko i prosto. W dużych marketach sportowych można 
kupić za 70–150 zł zestawy dwóch rakiet i kilku typów lotek 
o różnych stopniach prędkości. Czasem dołączane są też 
specjalne pałeczki fluorescencyjne, które po przełamaniu wkłada 
się do główki lotki. Jedna wystarczy na 30-minutową rozgrywkę 
nocą – przy akompaniamencie niezwykłych wrażeń wzrokowych.

Zawirowania
Jeszcze 30 lat temu grało się w ringo. Teraz modne jest frisbee. 
Plastikowym dyskiem można rzucać wszędzie – na plaży, na 
polanie, łące lub w ogrodzie. Można grać we dwoje lub w tyle 
osób, ile uznamy za stosowne. Chodzi przecież o to, żeby celnie 

rzucić, złapać i odrzuć wirujący dysk. Z początku nie jest to 
łatwe, ale szybko nabiera się wprawy. To nie tylko miły sport 
towarzyski, rozmowy są bowiem nieodłączną częścią rzucania, 
ale też zdrowy. Angażuje mięśnie całego ciała – nogi  
do podbiegania do dysku i kucania, plecy do schylania się, ręce 
do machania i chwytania. W ciągu 45 minut gry we frisbee 
można spalić około 160 kcal – nie za wiele, ale zawsze coś.  
A do tego z przyjacielem u boku. I to na świeżym powietrzu. 
Dysk frisbee nie jest kosztowny – można kupić talerze 
o dowolnych kolorach, wykończeniach i rozmiarach  
już od 20–30 zł na popularnym portalu aukcyjnym.

i CóŻ, Że Ze sZweCji?
Przywykliśmy już do widoku ludzi maszerujących przez las, 
łąkę lub przez miasto z dwoma „narciarskimi” kijkami. Nordic 
walking jest sportem, który od lat przoduje wśród polecanych 
dla zdrowia dyscyplin sportowych. Nic więc dziwnego, że 
Skandynawowie, którzy tę „nordycką” modę zapoczątkowali, 
należą do najzdrowszych nacji. I wcale nie jest to, jak zwykło 
się sądzić, sport dla starszych ludzi. Wręcz przeciwnie – marsze 
z kijami rozwijają wszystkie partie mięśniowe, pracują nogi, 
ramiona, plecy i kark. Zwiększa się pojemność płuc, dotlenienie 
organizmu i wzmacnia serce oraz kondycja. Wystarczy tylko 
maszerować – w takim tempie, które stanowi nieco ponad połowę 
wysiłku, na jaki moglibyśmy się jeszcze zdobyć. Godzina nordic 
walkingu to 470 spalonych kcal, a półtoragodzinna przechadzka 
aż 700. Tym, o czym należy bezwzględnie pamiętać, jest butelka 
z wodą – litrowa na 90-minutowy marsz. 

22 twój ruch

Pij wodę w czasie 
letniej aktywności 
fizycznej. 
Odwodnienie 
organizmu w upale 
grozi udarem 
cieplnym. Zawsze 
dbaj o nawodnienie!

Żeby wzmocnić 
kondycję latem,  
nie potrzeba 
drogiego sprzętu. 
Wystarczą wygodne 
buty, lekki ubiór  
i piłka lub dwa kijki 
do maszerowania.
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Dzikie podlaskie 
puszcze i lasy pełne 
są tajemnic,  
a przede wszystkim 
– niezwykłych 
widoków. Tu czuje 
się prawdziwą 
bliskość z naturą!

Magiczne podlasie
w błędzie są ci, którzy podlasie kojarzą tylko z białymstokiem. 
Ten region geograficzny obejmuje bowiem tereny od północnego 
Mazowsza po krańce Polski – Suwalszczyznę.

24 turystyKa

W
akacje w kraju nie muszą być nudne! Polska ma 
wiele do zaoferowania turystom, a szczególnie 
pod tym względem wyróżnia się Podlasie. 
Położone na styku wielu kultur i tradycji 

zachwyca pięknem natury i lokalnych zwyczajów.

sZlakieM półksięŻyCa
Na Podlasiu, m.in. w powiecie sokólskim, żyje wyjątkowa 
społeczność polskich Tatarów. W Bohonikach oraz 
Kruszynianach mieszkają potomkowie tatarskiej szlachty, 
wiernej od wieków Rzeczypospolitej. Religią Tatarów jest 

islam, dlatego też jej wyznawców z Podlasia i Suwalszczyzny 
nazywano niegdyś Muślimami. Polscy Tatarzy żyją w zgodzie 
z sąsiadami wyznającymi prawosławie oraz katolicyzm, i są 
otwarci na turystów chcących poznać ich obyczaje. Na tzw. 
szlaku tatarskim, który ciągnie się na trasie  
Sokółka–Bohoniki–Stara Kamionka–Wierzchlesie–  
–Talkowszczyzna–Nowa Świdziałówka–Nietupa– 
–Kruszyniany, można zobaczyć wiele atrakcji. Są to m.in. 
zabytkowe, ale wciąż użytkowane meczety (najstarszy 
w Polsce, XVIII-wieczny, znajduje się w Kruszynianach), mizar 
(czyli cmentarz tatarski) oraz odwiedzić muzeum regionalne 
w Sokółce – stała wystawa poświęcona tatarskiemu osadnictwu 
w Polsce.

Odwiedzając meczet lub cmentarz tatarski, należy 
włożyć odpowiedni – skromny – strój zakrywający 
ramiona i nogi. W meczecie nie wolno chodzić 
w butach – przez szacunek dla religii obuwie 
zostawia się w przedsionku świątyni. Kobiety 
i mężczyźni mają w meczecie osobne przestrzenie.

sZeptuChy
Na Podlasiu mocno zakorzeniona jest wiara 
w nadprzyrodzoną moc szeptuch – wiejskich znachorek, 
które magicznymi formułami, paleniem świec, kadzideł 
i modlitwami leczą ciało i duszę. Szeptuchy są bardzo 
szanowane w lokalnych społecznościach i ustawiają się  

do nich prawdziwe kolejki. Co ciekawe, 
szeptuchy nie biorą za swoje praktyki 
pieniędzy, ponieważ uważają,  
że to niemoralne, aby czerpać zyski 
z umiejętności danych im przez Boga. 
Najczęściej przyjmują tylko drobne 

podarki – monety, słodycze, coś do jedzenia.
W podlaskiej tradycji znachorki potrafią zdjąć rzucony urok 
lub złe spojrzenie, wyleczyć choroby spowodowane wiatrem 
(w kulturze tradycyjnej paraliże, bóle), róże (opuchlizny 
i zaczerwienienia) oraz tzw. przestrach.
Można wierzyć lub nie w moc i zdolności szeptuch, ale na 
pewno warto zobaczyć, co robią – to dziś zanikająca „profesja”. 
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Na Podlasiu 
żyją żubry. Te 
majestatyczne  
i rzadkie zwierzęta 
można podziwiać 
„na żywo”  
w Puszczy 
Białowieskiej.

Podlasie pełne jest 
magii – szeptuchy 
odganiają złe moce, 
a w Kruszynianach 
i Bohonikach żyją 
polscy Tatarzy  
(na zdjęciu meczet  
w Kruszynianach).

Składniki:
2 kg mączystych ziemniaków,
2 cebule,
2 łyżki mąki ziemniaczanej,
1 jajko,
700 g mięsa wołowego,
majeranek, lubczyk,
2 ząbki czosnku (lub więcej – według uznania),
sól i pieprz.

Wykonanie:
Umyj i ugotuj w mundurkach kilogram ziemniaków. 
Resztę zetrzyj na tarce (i odciśnij), dodaj jedną 
startą cebulę. Ugotowane kartofle zmiażdż na 
masę. Gdy ostygną, wymieszaj z surowymi. Dodaj 
mąkę ziemniaczaną i jajko. Dokładnie wyrób ciasto, 
dopraw solą i pieprzem. Zmiel mięso, dodaj cebulę, 
czosnek i zioła. Na placki z ciasta (wielkości dłoni) 
nałóż farsz i zlep całość w kulę (wielkości pięści). 
Kartacze gotuj 30–40 minut w osolonej wodzie 
(około kwadransa od wypłynięcia na powierzchnię). 
Podaj je z podsmażoną cebulą i skwarkami.

kartaCZe, CZyli Cepeliny

Gdzie można spotkać podlaskie znachorki? Najlepiej zapytać 
o to miejscowych. My możemy podpowiedzieć, że szeptuchy 
„urzędują” między innymi w Orli pod Bielskiem Podlaskim, 
w Sokółce i Łosośnie Wielkiej. 

prawie jak stonehenGe
We wsi Poczopek w powiecie sokólskim, na skraju Puszczy 
Knyszyńskiej, jest niezwykły leśny park o tajemniczej nazwie 
– Silvarium. Piękne widoki przyrody przeplatają się tam 
z ciekawymi konstrukcjami – mostkami na rzeczce, domkami 
z drewna, rzeźbami z kamienia. Jest tam również urokliwa 
aleja parkowa nazywana alejką Feng Shui oraz największa 
(dosłownie) atrakcja – park megalitów. Potężne głazy 
narzutowe poukładane w kręgi (jak w słynnym Stonehenge), 
piramidy i inne figury robią wrażenie, ale też – według 
zapewnień osób o „metafizycznym” usposobieniu – emitują 
ogromne ilości pozytywnej energii. Być może rzeczywiście 
energia krąży po Silvarium. Nie da się o tym przekonać  
bez odwiedzenia tego niezwykłego miejsca.

kilka nadZwyCZajnyCh sMaków
Podlasie to także wyjątkowa kuchnia, łącząca smaki białoruskie, 
polskie, rosyjskie, żydowskie, tatarskie i ukraińskie. Wizyta 
w tym regionie Polski musi zawierać degustacje lokalnych 

specjałów. Na pewno warto spróbować słynnego sera korycińskiego, 
który wytwarzany jest w Korycinie i okolicach od XVII wieku. 
Jest miękki, aromatyczny i bardzo smaczny. Można go kupić 
w kilku odmianach – także z przyprawami (papryką, ziołami).
Na Podlasiu trzeba też skosztować sękacza – tradycyjnego 
jajeczno-biszkoptowego ciasta, które sprowadzili do Polski 
Tatarzy. Niezwykły kształt („najeżony”) sękacz zawdzięcza 
sposobowi pieczenia – na drewnianą belkę obracającą się 
nad ogniem wylewa się kolejne warstwy ciasta, które zastyga 
w „sople”. Co ciekawe, sękacze są również popularne 
w Niemczech i Szwajcarii, a nawet… w Japonii. Kraj Kwitnącej 
Wiśni pokochał to niezwykłe ciasto!
Obowiązkowo również trzeba spróbować pierekaczewnika 
– tatarskiego przysmaku. To rodzaj dużego pieroga (nawet do 
3 kg!) z ciasta makaronowego, wypełnionego albo na słodko 
(twaróg z rodzynkami, jabłkami), albo na ostro (baranina, 
gęsina, warzywa). Jest to bardz0 czasochłonna potrawa 
– piecze się nawet dwie godziny. Na Podlasiu najlepszych 
pierekaczewników można spróbować w Kruszynianach 
i Bohonikach. Z kolei będąc na Suwalszczyźnie 
(administracyjnie znajdującej się na Podlasiu), np. 
w Augustowie, nie można pominąć kartaczy – pysznych 
i sycących kul z ciasta ziemniaczanego wypełnionego 
mielonym mięsem z przyprawami. Smacznego! 
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Naturalny sposób 
na odstraszenie 
krwiożerczych 
komarów, meszek 
i kleszczy? Kilka 
kropli olejku 
eterycznego.

Na oparzenia 
świetny jest aloes, 
ale również... 
ziemniaki! 
Nawilżają spaloną 
skórę, a ich sok 
ma właściwości 
bakteriobójcze.

C
o latem najbardziej daje się we znaki turystom  
spędzającym długie nocne godziny przy ognisku 
lub na pomoście? Bzyczący krwiopijcy – komary. 
Syntetyczne repelenty (odstraszacze) są skuteczne 

– tak jak są reklamowane. Z drugiej jednak strony, niechcianych 
latających gości pozbędziemy się metodami całkowicie natu-
ralnymi. Tym, co wabi moskity, jest nasz zapach – a w zasadzie 
wydychany przez nas dwutlenek węgla. Komary wyczuwają  
jego stężenie – to dla nich sygnał, że u źródła jest ciepłokrwiste 
stworzenie. Przyciągają je również aromaty kwasu mlekowego  
w pocie, ale też coś z przeciwnej strony skali – zapachy  
owocowe.

olejki na koMary, MesZki i…
Komary i meszki nie lubią olejków eterycznych z kilku roślin. 
Niezwykle skutecznie działa ten z trawy cytrynowej, ale też 
eukaliptusowy, rozmarynowy, geraniowy, paczulowy i cedrowy. 

anna schwarz-Głowacka

prosto 
i naturalnie
Choć na rynku jest bardzo wiele preparatów 
na wszystko – od ugryzień komarów, ukąszeń os 
i meszek aż po oparzenia słoneczne, to jednak wciąż 
doskonale sprawdzają się naturalne metody radzenia 
sobie z tymi letnimi utrapieniami.

Kropla rozcieńczonego (!!!) w wodzie olejku na każde odsłonięte 
miejsce wystarczy, żeby moskity trzymały się na dystans. Uwaga, 
nierozcieńczone olejki eteryczne mogą silnie podrażnić skórę!
A jak radzić sobie ze swędzeniem? Bąbel po ugryzieniu dobrze 
jest posmarować cytryną, cebulą, roztartymi listkami pietrusz-
ki lub wodą z octem. Ulgę przynosi także spirytus salicylowy, 
a gdy go nie ma, swędzące miejsce po komarze można przetrzeć 
perfumami lub płynem po goleniu.

…i na klesZCZe
Nikt nie chce „złapać” kleszcza. Roznoszą one groźne dla ludzi 
choroby – boreliozę, brucelozę – a także śmiertelną dla psów ba-
beszjozę. W tym wypadku profilaktyka jest wręcz koniecznością. 
Idąc do lasu lub na łąkę, bezwzględnie trzeba zadbać o zakryte 
obuwie, zakryte ramiona i czapkę lub chustkę. Kleszcze bowiem, 
podobnie jak komary, cel namierzają po zapachu kwasu mleko- 
wego w pocie. Nie spadają jednak z drzew, jak głosi przesąd, ale 
trafiają na ciało na wysokości najwyżej bioder. Tylko na taką 
wysokość są w stanie się wspiąć. Gdy już trafią na ubranie, będą 
szukać najmocniej „aromatycznych”, odsłoniętych, części ciała 
– ramion, nerek, łydek, karku i okolic linii włosów. Na szczęście, 
one również unikają niektórych eterycznych zapachów. Drażnią 
i odstraszają je olejki: goździkowy, cytronelowy, herbaciany, 
szałwiowy, paczulowy oraz z trawy cytrynowej. Rozcieńczone 
i delikatnie wtarte w okolice ciała, do których mogłyby dostać 
się kleszcze przez np. szparę w ubraniu (na nerkach) powinny 
skutecznie odstraszyć groźne pajęczaki.
W przypadku znalezienia kleszcza na ciele nie należy go usuwać, 
smarując go masłem lub tłustym kremem (duszący się kleszcz 
wyrzuca toksyny pod naszą skórę) ani wyrywać – może zostać 
w ciele jego główka. Pielęgniarka, ratownik medyczny lub lekarz 
zrobią to bezpiecznie i profesjonalnie. 

wieCZorny kefir
Choć promienie słoneczne są ważne dla naszego zdrowia, to 
zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe. Oparzenia są 

nie tylko bolesne, ale również groźne. Promienie UV wywołują 
w poparzonej skórze zmiany, które mogą przekształcić się  
w nowotwór skóry – czerniaka. Z tego powodu w letnim bagażu 
musi znaleźć się krem z filtrem, a wysmarować nim należy 
wszystkie odsłonięte części ciała – z twarzą, uszami, karkiem 
i dłońmi włącznie.
Jeśli jednak opalimy się zbyt mocno, ból da się złagodzić trady-
cyjnymi sposobami. Świetnie sprawdza się aloes, ale o tę roślinę 
ciężko w Polsce w stanie naturalnym. Mamy za to nieograni-
czone zasoby przetworów mlecznych, które naprawdę pomagają 
łagodzić skutki zbyt długiego przebywania na słońcu. Kefir 
nałożony na oparzone plecy działa, ponieważ ma kwaśny odczyn 
pH. Skóra także, ale nie ta oparzona. Kefir wyrównuje kwaso-
wość skóry i przywraca jej nawilżenie. Ponadto białka mleka 
w kefirze mają działanie odżywcze, przyśpieszające odbudowę 
naskórka. Oparzenie można też obłożyć czystą ligniną nasączo-
ną chłodnym mlekiem.
Nie wolno przykładać do oparzeń lodu! Niska temperatura 
przynosi ulgę, ale obkurcza też naczynia krwionośne. Oparzone 
tkanki otrzymują więc zbyt mało substancji odżywczych z krwią 
i wolniej oraz boleśniej się goją. 



„The Judge”
Premiera: 10 października
Reż. David Dobkin

najnowszy filM w reżyserii 
davida doBKina to 
dosKonały draMat 
w gwiazdorsKiej oBsadzie 
– w rolach głównych 
wystąpią roBert downey jr. 
i roBert duvall.

Obraz Dobkina to świetne połączenie 
psychologicznego dramatu z wciągają-
cym i trzymającym w napięciu kryminal-
nym wątkiem. Film opowiada historię 
cenionego adwokata Hanka Palmera 
(w tej roli Robert Downey Jr.), który 
przyjeżdża do rodzinnej miejscowości 
w Indianie na pogrzeb swojej matki.  
Na miejscu dowiaduje się, że głównym 
podejrzanym o zabójstwo kobiety jest 
jego ojciec, szanowany sędzia miejscowe-
go sądu, obecnie zmagający się z cho-
robą Alzheimera (doskonała kreacja 
Roberta Duvalla). Tej skomplikowanej 
sytuacji pikanterii dodaje fakt, że pomię-
dzy Hankiem a Palmerem Seniorem trwa 
wieloletni, głęboko skrywany konflikt. 
Czy adwokat pozna prawdę o wypadku, 
w którym zginęła jego matka? Czy stanie 
po stronie ojca i będzie go bronił przed 
sądem? Czy wreszcie mężczyźni wyja-
śnią sobie wszystkie niedopowiedzenia 
z ostatnich lat? 

Polskie Cannes
Festiwal Filmowy w Gdyni
15–20 września

jesienią serce polsKiej 
KineMatografii Bije nad 
MorzeM. dlaczego? Bo to 
właśnie w gdyni odBędzie 
się już 39. edycja festiwalu 
filMowego, podczas 
Którego wręczone 
zostaną statuetKi  
złotych lwów.

Jak co roku, w połowie września w Trój-
mieście odbędzie się największe święto 
polskiego filmu. Na 39. edycję Festiwalu 
Filmowego zjadą do Gdyni najlepsi 
polscy aktorzy, reżyserzy, scenarzyści 
i producenci, którzy powalczą o Złote 
Lwy. Ta impreza to także wielka gratka 
dla fanów krajowej kinematografii. 
Podczas sześciu festiwalowych dni będą 
mogli obejrzeć najlepsze polskie filmy 
w sekcjach konkursowych i na pokazach 
specjalnych. Odbędą się również spotka-
nia z twórcami, warsztaty z mistrzami 
srebrnego ekranu, wystawy, koncerty 
oraz pokazy plenerowe. Od kilku lat 
obok Konkursu Głównego organizowany 
jest Konkurs Kina Niezależnego, a także 
Konkurs Młodego Kina.

Koncert Kylie Minogue
30 października
Łódź, Atlas Arena

na scenie łódzKiej 
atlas areny pojawi się 
Megagwiazda MuzyKi 
pop, Kylie Minogue. 
australijKa przyjedzie do 
polsKi w raMach trasy 
proMującej jej najnowszy 
KrążeK „Kiss Me once”.

Kylie Minogue międzynarodową popu-
larność zdobyła już w latach osiemdzie-
siątych, kiedy jako nastoletnia aktorka 
występowała w popularnym australij-
skim serialu „Sąsiedzi”. Mimo sukcesów 
i zdobycia wielu nagród telewizyjnych, 
artystka postawiła na muzykę  
– w 1987 roku nagrała singiel  
„I Should Be So Lucky”, który wspiął 
się na pierwsze miejsca list przebojów 
nie tylko w Australii, ale także w Wiel-
kiej Brytanii, Japonii, Izraelu i Francji. 
Prawdziwym przełomem w jej karierze 
okazało się wydanie w 2001 roku albumu 
„Fever”, z którego pochodzą takie hity, 
jak „Can’t Get You Out Of My Head”, 
„In Your Eyes” oraz „Come into  
My World”. 
Najnowszy krążek wokalistki, „Kiss Me 
Once”, ukazał się kilka miesięcy temu  
– artystka pracowała nad nim m.in. 
z Pharrellem Williamsem. Trasa  
koncertowa promująca album obejmuje 
aż 31 koncertów w 15 krajach, w tym  
1 w Polsce.

„Miasto 44”
Premiera: 19 września
Reż. Jan Komasa

w roKu, w KtóryM Mija 
doKładnie 70 lat od 
wyBuchu powstania 
warszawsKiego, odBędzie 
się preMiera filMu 
w całości poświęconego 
teMu zrywowi. „Miasto 44” 
to dzieło jana KoMasy 
– reżysera znanego 
przede wszystKiM 
z rewelacyjnego oBrazu 
„sala saMoBójców”.

To prawdopodobnie jeden z najważ-
niejszych polskich filmów tego sezo-
nu. Najnowsza produkcja w reżyserii 
Jana Komasy to opowieść o młodych 
ludziach, żyjących w cieniu hitlerowskiej 
okupacji. Akcja filmu zaczyna się tuż 
przed wybuchem Powstania – grupa 
przyjaciół angażuje się w konspirację, 
kładąc na szali nie tylko swoje marzenia 
i plany, ale przede wszystkim życie. 
Podziemna walka to dla nich jednak coś 
więcej niż patriotyczny obowiązek. To 
również „młodzieńcza” przygoda, okazja 
do zabłyśnięcia wśród rówieśników  
i zaimponowania koleżankom.  
Bohaterowie, pomimo swojego niewiel-
kiego doświadczenia i młodego wieku, 
stworzyli jeden z najbardziej walecznych 
oraz skutecznych oddziałów. Ich losy 
będzie można zobaczyć w kinach już  
od 19 września.

Wirtuoz trąbki
4 października
Warszawa, Torwar

jeden z najlepszych 
tręBaczy jazzowych  
po raz Kolejny odwiedzi 
polsKę. chris Botti wystąpi 
w hali warszawsKiego 
torwaru już w pierwszy 
weeKend paŹdzierniKa.

Pochodzący z amerykańskiego Oregonu  
Botti, znany jest przede wszystkim jako 
muzyk sesyjny. W swojej karierze współ-
pracował z wieloma gwiazdami,  
m.in. z Arethą Franklin, Bobem  
Dylanem oraz Paulem Simonem.  
Jednak największą popularność przynio-
sły mu wspólne projekty realizowane  
ze Stingiem – Botti nie tylko występował 
na koncertach angielskiego wokalisty 
podczas trasy Brand New Day,  
ale także nagrał kilka wspólnych  
utworów. Dwa lata temu ukazała się 
ostatnia solowa płyta Chrisa Bottiego  
– „Impressions”. Na krążku znalazło się 
wiele przebojów z poprzednich dekad,  
m.in. „What a Wonderful World”, „Over 
the Rainbow” czy „Summertime”. 
Album został bardzo ciepło przyjęty za-
równo przez krytyków muzycznych, jak 
i fanów Bottiego – płyta „Impressions” 
zdobyła zresztą statuetkę Grammy  
w kategorii „Best Pop Instrumental 
Album”.

30 KąciK Kulturalny 31 KąciK Kulturalny

Święto alternatywy
Soundrive Fest 2014
4–6 września
Gdańsk, Stocznia Gdańska

pierwszy weeKend 
września to Kolejna 
oKazja, aBy odwiedzić 
trójMiasto.  
od 4 do 6 września 
w postindustrialnych 
przestrzeniach  
stoczni gdańsKiej odBędzie 
się soundrive fest – jedna 
z najważniejszych w polsce 
iMprez proMujących 
aMBitną MuzyKę 
alternatywną.

W ostatnich tygodniach mieliśmy 
prawdziwy wysyp muzycznych imprez 
w Trójmieście – gdyński Open’er, występ 
Justina Timberlake’a na gdańskiej 
PGE Arenie czy zakończony niedawno 
festiwal Solidarity of Arts. Wrzesień 
natomiast upłynie pod znakiem muzycz-
nej alternatywy – w pierwszych dniach 
tego miesiąca odbędzie się trzecia edycja 
Soundrive Fest. Tradycyjnie artyści 
wystąpią w surowych wnętrzach klubu 
B90, znajdującego się na terenie Stoczni 
Gdańskiej. Podczas pierwszego dnia 
imprezy zaprezentują się polskie grupy, 
takie jak: The Saturday Tea, Bobby The 
Unicorn i Szezlong. W kolejnych dniach 
wśród zagranicznych gości pojawi się  
m.in. kanadyjski zespół Austra.

FILMFILMFESTiWAl FESTiWAl KoncERT KoncERT
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„Poza wiarą”
V. S. Naipaul
Wyd. czarne
Premiera: 24 września

BrytyjsKi noBlista, 
znaKoMity prozaiK, 
i eseista po raz Kolejny 
w swoich rozważaniach 
podejMuje się teMatu religii. 
vidiadhar surajprasad 
naipaul udaje się do 
iranu, paKistanu, Malezji 
i indonezji, aBy zoBaczyć, 
jaK islaM Miesza się 
z eleMentaMi rdzennych 
wierzeń.

Urodzony w Trynidadzie i Tobago  
Naipaul, od momentu zakończenia 
studiów na Oksfordzie pracował jako 
dziennikarz stacji BBC. W tym okresie 
bardzo często podróżował po egzotycz-
nych zakątkach Afryki, Azji i Pacyfiku. 
Opisując rozpadającą się dawną kulturę 
kolonialną, Naipaul spogląda z wnikli-
wością na Europę i Trzeci Świat z dwóch 
perspektyw. Jego twórczość została 
doceniona przez Królewską Szwedzką 
Akademię Nauk, która  
przyznała pisarzowi w 2001 roku  
literacką Nagrodę Nobla. „Poza wiarą” 
to reportaż z krajów muzułmańskich, 
które wykształciły własne religie oparte 
na naukach Mahometa i elementach 
tradycyjnych wierzeń przedislamskich, 
a dziś – jak nigdy – narażone są na  
wpływy religijnego fundamentalizmu.

„Trzeba się bić.  
Opowieść biograficzna”
l. Balcerowicz,  
M. Stremecka
Wyd. czerwone i czarne
Premiera: 10 września

leszeK Balcerowicz 
to zdecydowanie 
jedna z najBardziej 
Kontrowersyjnych postaci 
polsKiej transforMacji.  
jaK on wspoMina Kluczowy 
w swojej Karierze oKres?

„Trzeba się bić. Opowieść biograficz-
na” to owoc długich rozmów Moniki 
Stremeckiej z byłym wicepremierem 
i ministrem finansów, Leszkiem  
Balcerowiczem. Po raz pierwszy zde-
cydował się on opowiedzieć nie tylko 
o wielkiej polityce i kulisach transforma-
cji, ale także o swoim prywatnym życiu. 
Między innymi o dzieciństwie i bójkach, 
które nauczyły go twardości, czy o tre-
ningach lekkoatletycznych kształtują-
cych cechy zwycięzcy. Balcerowicz nie 
ucieka także przed swoimi niepokojami 
i emocjami z okresu swojej kariery 
politycznej. „Trzeba się bić” to po prostu 
opowieść o tym, kim jest człowiek, który 
wprowadził nad Wisłą kapitalizm i wciąż 
walczy o to, by Polska dogoniła Zachód.

„Strut”
lenny Kravitz
Premiera: 22 września

aMeryKańsKi Kultowy 
wirtuoz gitary powraca 
z KolejnyM znaKoMityM 
alBuMeM. to już dziesiąty 
studyjny KrążeK 
w dysKografii tego 
wyjątKowego MuzyKa  
– Kolejny, Który wypada 
Mieć na swojej półce.

„Strut” to jedna z najbardziej  
oczekiwanych płyt tego roku, zwłaszcza  
że od premiery poprzedniego krążka  
Lenny’ego Kravitza mija już trzeci rok. 
Najnowszą płytę tego kultowego gitarzy-
sty i wokalisty zapowiada singiel  
„The Chamber”, który trafił do sieci kil-
ka miesięcy temu. Płyta „Strut” będzie 
zawierała 12 utworów. Zostanie wydana 
nakładem firmy Roxie Record – wytwór-
ni należącej do Kravitza, a promocją 
płyty zajmie się Kobalt Label Services, 
z którym muzyk niedawno podpisał kon-
trakt. Co ciekawe, większość materiału 
z najnowszego krążka będzie można już 
niedługo usłyszeć na żywo w Polsce  
– występ w łódzkiej Atlas Arenie znalazł 
się na trasie koncertowej amerykańskiego  
muzyka.

KSiĄŻKAKSiĄŻKA
cD
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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  

Specjalistyczny 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  

Obserwacyjno-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  

Wojewódzki 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 68A
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

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

jarosław
 Centrum Opieki Medycznej 

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

jasło
 Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i WZW
ul. Lwowska 22
38-200 Jasło
tel. 13 443 75 77 – 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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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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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 16A
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 
 Poradnia Chorób Zakaźnych

ul. Sienkiewicza 56
07-409 Ostrołęka
tel. 29 765 12 77

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
ul. Jabłońskiego 2/4
35-068 Rzeszów
tel. 17 852 61 58

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 – poradnia

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 29 12 – dyżurka

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

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
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