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6–7 NA ZDROWIE
Czy śliwki i brzoskwinie mogą okazać się 
skuteczną bronią w walce z rakiem? 
Kiedy neurony przeszkadzają w walce 
o szczupłą sylwetkę? Co ze szczepionką 
chroniącą przed wirusowym zapaleniem 
wątroby typu C? 
Prezentujemy nowinki ze świata medycyny 
i nauki.

12–15 ABC PACJENTA
CO TO JEST ZESPÓŁ GILBERTA?
Ta ujawniająca się w okresie dojrzewania 
choroba nie jest groźna i w żaden sposób nie 
wpływa na długość życia. Może pogarszać 
jego jakość, lecz tylko wtedy, gdy nie zna się 
natury zespołu Gilberta.

20–21 GWIAZDA Z WZW
LADY ROLLING STONE
W latach 60. i 70. jej urokowi nie mogli się 
oprzeć ani Brian Jones, ani Keith Richards. 
Anita Pallenberg była muzą i kochanką 
obydwu gitarzystów z Rolling Stones.  
Z życia czerpała pełnymi garściami…
Nie stroniła od alkoholu, narkotyków i wspólnej 
zabawy z muzykami. Rezultat? Uzależnienie od 
heroiny, z którego udało się jej z trudem wyjść, 
i wirusowe zapalenie wątroby, z którym walczy 
do dziś…

8-11 ABC PACJENTA
PRZEŁOM W LECZENIU  
ZAKAŻEŃ HCV – NOWE LEKI
W tym numerze ponownie piszemy 
o inhibitorach proteazy HCV. Rok 2011 
był wyjątkowo ważny w historii leczenia 
przewlekłych zapaleń wątroby typu C: 
rejestracja dwóch leków przeciwwirusowych 
– boceprewiru i telaprewiru doprowadziła 
do przełomu w terapii. Są to pierwsze leki, 
działające bezpośrednio na wirus HCV  
(DAAs – directly acting antivirals). 

16–19 ABC PACJENTA
RAK WĄTROBY  
– NOWE ZAGROŻENIE
Zadbaj o swoją wątrobę! Opisujemy  siedem 
grzechów głównych, które mogą prowadzić  
do marskości wątroby, a w konsekwencji  
– do raka.

22–23 TWÓJ RUCH
W RYTMIE SZCZĘŚCIA
Znacie zumbę? To prawdziwa sensacja 
klubów fitness. Każdego dnia na całym 
świecie trenuje ją ponad dwanaście milionów 
ludzi. Nic dziwnego. Żadne ćwiczenia nie dają 
tyle radości!
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26–27 KULINARIA
ZDROWIE W KOLORZE BURSZTYNU
Syrop klonowy to kulinarny hit sezonu!
Jest źródłem wielu witamin i minerałów. Badacze 
uniwersyteccy odkryli, że wzbogacenie diety 
o syrop klonowy wspomaga naszą wątrobę, 
a zawarte w nim składniki mogą być pomocne 
także przy leczeniu cukrzycy typu 2.

24–25 TURYSTYKA
MAŁE WIELKIE GÓRY
Jak ciekawie spędzić weekend? Wiosną warto  
wybrać się w Pieniny. To urokliwe pasmo 
górskie od południa graniczy z Magurą 
Spiską, od północy z Gorcami i Beskidem 
Sądeckim. Skały przybierają tu wymyślne 
kształty, wśród których oko bystrego turysty 
wypatrzy instrumenty muzyczne, starą księgę 
czy posąg egipskiego sfinksa.

32 KĄCIK KULTURALNY
W tym numerze zachęcamy do lektury 
kontynuacji „Dziennika” Sławomira Mrożka. 
Opisujemy także książkę „Elka”. Jej autorka Iza 
Komendołowicz przybliża nam postać aktorki 
Elżbiety Czyżewskiej. Ponadto zachęcamy 
do „zasłuchania się” w płycie (muzyczny hit 
od dobrych kilku miesięcy!) zespołu Gotye 
„Making Mirrors”.

28–31 LEKARZ Z PASJĄ
WYWIAD Z DR. JERZYM  
MACIEJEM SIEKLUCKIM
Doktor Jerzy Maciej Sieklucki na co dzień jest 
ordynatorem Oddziału Zakaźnego Szpitala 
w Łańcucie, a w wolnych chwilach… pisze. 
Pisanie jest według niego czystą zabawą 
i gimnastyką dla umysłu. „Te wiersze działają 
profilaktycznie, a wręcz leczniczo” – uważają 
odbiorcy jego twórczości. 

33–34 AKTUALNY WYKAZ PLACÓWEK
DOKĄD UDAĆ SIĘ PO PORADĘ
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SZANOWNI CZYTELNICY 

ODDAJEMY W WASZE RĘCE NAJNOWSZY NUMER 
MAGAZYNU „ABECADŁO ZDROWIA”.

WIOSENNE WYDANIE ADRESOWANE JEST DO 
PACJENTÓW CHORYCH NA WIRUSOWE ZAPALENIE 

WĄTROBY. Z MYŚLĄ O NICH ZAMIESZCZAMY TRZY 
ARTYKUŁY NAPISANE PRZEZ LEKARZY HEPATOLOGÓW.
PIERWSZY Z NICH, AUTORSTWA PROF. HALOTY I PROF. 

PAWŁOWSKIEJ POŚWIĘCONY JEST NOWYM LEKOM 
PRZECIWWIRUSOWYM – INHIBITOROM PROTEAZY HCV. 

W ARTYKULE „CO TO JEST ZESPÓŁ GILBERTA?” PROF. 
JACEK JUSZCZYK USPOKAJA, ŻE TA UJAWNIAJĄCA SIĘ 

W OKRESIE DOJRZEWANIA CHOROBA NIE JEST GROŹNA 
I W ŻADEN SPOSÓB NIE WPŁYWA NA DŁUGOŚĆ ŻYCIA. 

O SIEDMIU GRZECHACH GŁÓWNYCH, KTÓRE MOGĄ 
PROWADZIĆ DO MARSKOŚCI WĄTROBY, PISZE DR 

ANITA WNUK. W TEKŚCIE PT. „RAK WĄTROBY – NOWE 
ZAGROŻENIE” RADZI, JAK NIE DOPUŚCIĆ DO MARSKOŚCI 

TEGO NARZĄDU, KTÓRA W KONSEKWENCJI MOŻE 
PROWADZIĆ DO RAKA.

W CZĘŚCI POŚWIĘCONEJ STYLOWI ŻYCIA 
PREZENTUJEMY WYWIAD Z DR. JERZYM MACIEJEM 

SIEKLUCKIM, KTÓRY NA CO DZIEŃ JEST ORDYNATOREM 
ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO SZPITALA W ŁAŃCUCIE, 

A W WOLNYCH CHWILACH… PISZE WIERSZE. 

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCY ŻYCZYMY WSZYSTKIM 
CZYTELNIKOM ZDROWIA, WIELU SUKCESÓW 

ZAWODOWYCH, WYTRWAŁOŚCI  
ORAZ POGODY DUCHA.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

5OD REDAKCJI
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SZCZEPIONKA  
PRZECIW HCV
Naukowcom z uniwersytetu w Oksfordzie udało się opracować 
szczepionkę, która przez rok ma skutecznie chronić przed 
wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Badania przeprowadzo-
ne na grupie 41 osób dowiodły, że opracowany przez Brytyjczy-
ków preparat znacznie podnosi odporność organizmu i nie 
wywołuje skutków ubocznych. Jak donosi serwis BBC, szczepion-
ka ma zostać niedługo podana tym osobom, które są szczególnie 
narażone na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C. 
W Polsce na tę chorobę cierpi około 700 tys. osób, na świecie zaś 
– 170 milionów.

NEURONY A KALORIE
Starasz się odżywiać według rygorystycznej diety, a mimo to nie 
jesteś w stanie zrzucić choć kilku kilogramów? Być może 
przyczyna tkwi w neuronach, a dokładnie w ich zbyt sprawnym 
działaniu, uważają badacze z francuskiego Institut National de la 
Sante et de la Recherche Medicale. Jelitowy system nerwowy, 
który składa się ze stu milionów neuronów, zawiaduje układem 
pokarmowym. Po przeprowadzeniu badań naukowcy stwierdzili, 
że doskonale działające neurony przyspieszają usuwanie pokarmu 
z jelit. Skutek? Do mózgu nie dociera sygnał sytości, za to żołądek 
– który jest wtedy bardzo chętny do pracy – wywołuje uczucie 
łaknienia. Trudno się wtedy oprzeć pokusie sięgnięcia po 
przekąski…

ŚLIWKI I BRZOSKWINIE 
POWSTRZYMAJĄ RAKA?
Związki zawarte w śliwkach i brzoskwiniach skutecznie niszczą 
raka piersi, oszczędzając przy tym zdrowe komórki, uważają 
amerykańscy naukowcy z Teras AgriLife research. Do takiego 
wniosku doszli oni po badaniach wpływu ekstraktu z ciemnej 
odmiany śliwek oraz ekstraktu z brzoskwiń na dwa rodzaje 
komórek raka piersi. Okazało się, że – w niższych stężeniach  
– obydwa wyciągi skutecznie niszczyły komórki agresywnego 
nowotworu, choć mocniejsze działanie miał ekstrakt z brzoskwi-
ni. Jednak już przy wyższych stężeniach zniszczeniu ulegały też 
komórki zdrowe. Zdaniem dr. Davida Byrne’a, kierującego 
zespołem badaczy, wyniki te sugerują, że składniki naszej diety 
mogą stać się alternatywą dla standardowej chemioterapii, która 
uszkadza nie tylko komórki raka, ale też zdrowe, przez co 
znacznie obciąża organizm chorego.

NA ZDROWIE
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NAUKA 
W OBRAZACH

Amerykańska Narodowa Fundacja Nauki wraz 
z tygodnikiem „Science” ogłosiły zwycięzców 
w corocznym konkursie na najlepsze grafiki, 
fotografie, filmy, a także gry komputerowe poświę-
cone nauce. Wśród nagrodzonych zdjęć znalazła się 
fotografia „Oko w technikolorze” prezentująca 
przekrój oka myszy (zdj. 2). Autorem jest neurolog 
Bryan Jones z uniwersytetu w Salt Lake City 
w Stanach Zjednoczonych.
Wyróżniono również zdjęcie… ogórka (zdj. 1).
Wykonał je za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego 
patolog Rock Belliveau. Udało mu się uzyskać 
ośmiusetkrotne powiększenie, zachowując nie- 
zwykłą ostrość obrazu.
Z kolei czytelnicy tygodnika „Science” nagrodę 
przyznali innemu zdjęciu pt. „Nanoskała z tytanu”  
(zdj. 3). Przypominająca Wielki Kanion, w rzeczy-
wistości jest miniaturowym, bo liczonym w miliar-
dowych częściach metra obiektem. Zdjęcie 
wykonano za pomocą mikroskopu elektronowego, 
a następnie sztucznie pokolorowano.  
Autorami pracy są naukowcy z Uniwersytetu  
Drexel w Filadelfii.

1.

3.

2.

Więcej zdjęć można obejrzeć na stronach:   
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,11111686,Zobacz_najlepsze_zdjecia_i_grafiki_naukowe.html
http://www.nsf.gov/news/special_reports/scivis/winners_2011.jsp#interactive
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prof. dr hab. med. Waldemar Halota, prof. dr hab. med. 
Małgorzata Pawłowska, Katedra Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy

W
 obrazie klinicznym tego zakażenia znajduje 
się też rak wątrobowokomórkowy. Z badań 
prowadzonych w Polsce wynika, że prze-
ciwciała anty-HCV wykrywa się u około 2% 

populacji, co przekłada się na około 200 tysięcy osób zagrożo-
nych przewlekłymi następstwami tych zakażeń. Zagrożenia ze 
strony HCV przesądzają o randze badań nad bardziej skutecz-
nymi metodami terapii. Obecnie trwałą odpowiedź wirusolo-
giczną uzyskujemy u około połowy zakażonych genotypem 1 
HCV i 80% w przypadku genotypu 2 i 3 HCV. 
Głównymi kierunkami poszukiwań terapeutycznych są próby 
poprawy efektywności leczenia poprzez modyfikowanie obec-
nie obowiązujących schematów terapeutycznych, a zwłaszcza 
badania nad nowymi lekami. Wśród nich na plan pierwszy 
wysuwają się „małe cząsteczki”, preparaty zaburzające cykl 
replikacyjny wirusa HCV (STAT C – specifically targeted 
therapy against hepatitis C virus). 
Rok 2011 w historii leczenia przewlekłych zapaleń wątroby 
typu C doprowadził do przełomu w tej terapii ze względu na 
rejestrację dwóch leków przeciwwirusowych – boceprewiru 
i telaprewiru (inhibitory proteazy HCV). Są to pierwsze leki 

działające bezpośrednio na wirus HCV (DAAs – directly 
acting antivirals). 

INHIBITORY ENZYMÓW HCV
Zaburzenie replikacji wirusów poprzez blokowanie enzymów 
uczestniczących w tym procesie stanowi interesujący 
kierunek poszukiwań terapeutycznych. W przypadku 
wirusa HCV uwaga badaczy skoncentrowała się początkowo 
na trzech enzymach: helikazie, proteazie i polimerazie. 
Jak dotychczas próby inhibicji helikazy okazały się mało 
skuteczne, dlatego przerwano te eksperymenty.  
Oba pozostałe enzymy są przedmiotem intensywnych badań. 
Inhibitory proteazy serynowej NS3/4A uniemożliwiają 
podział dużej cząsteczki białka wirusowego (poliproteiny), 
przez co nie dochodzi do powstawania niezbędnych 
w procesie replikacji białek funkcjonalnych. 
Wstępne wyniki badań klinicznych wskazują, że również 
inhibitory polimerazy wejdą do praktyki klinicznej. Dwa 
wspomniane inhibitory proteazy potwierdziły swoją skutecz-
ność terapeutyczną, uzyskując rejestrację do leczenia zakażeń 
genotypem 1 HCV. Dotyczy to jednak dołączenia tych leków 
do obowiązujących wcześniej schematów terapeutycznych, 
uwzględniających interferon pegylowany i rybawirynę. Stało 
się tak, gdyż leki te w monoterapii wykazywały niską barierę 
genetyczną, szybko generując lekooporne mutanty wirusa 

PRZEŁOM

Zakażenia wirusem HCV dotyczą około 200 milionów ludzi na świecie. 
Prognozuje się, iż u co najmniej 20% spośród przewlekle zakażonych wystąpi 
marskość wątroby oraz inne wykładniki krańcowych stadiów choroby wątroby. 
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8 ABC PACJENTA

w leczeniu zakażeń HCV  
– leki antywirusowe
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Inhibitory 
proteazy HCV 
– pierwsze 
leki działające 
bezpośrednio 
na wirus HCV.



10

Fo
to

 S
h

u
tt

er
st

oc
k

ABC SPECJALISTY

HCV. Do lekooporności łatwiej dochodziło u zakażonych ge-
notypem 1a HCV niż 1b. Sytuacja uległa radykalnej poprawie 
po dołączeniu do nich leczenia tradycyjnego. W konsekwencji 
mamy możliwość skuteczniejszej trójlekowej terapii zamiast 
terapii dwulekowej. 

BOCEPREWIR (VICTRELIS) I TELAPREWIR 
(INCIVO) W BADANIACH KLINICZNYCH
W wielu badaniach klinicznych udowodniono wyższość terapii 
trójlekowej nad dwulekową, zarówno u pacjentów wcześśniej 
nieleczonych, jak i u tych, u których terapia dwulekowa okaza-
ła się nieskuteczna. 
Badania kliniczne trzeciej fazy z zastosowaniem telaprewiru 
lub boceprewiru w połączeniu z pegylowanym interferonem 
i rybawiryną przeprowadzone u chorych wcześniej nieleczo-
nych wykazały znamiennie wyższą (20–30%) skuteczność tych 
terapii w porównaniu z leczeniem standardowym. W konse-
kwencji trwałą odpowiedź wirusologiczną (SVR – sustained 
viral response) uzyskujemy u 70–71% leczonych boceprewirem 
i 69–75% leczonych telaprewirem. Jeszcze wyższą skuteczność 
uzyskano w przypadkach reterapii. Na podstawie przeprowa-
dzonych badań potwierdzono również, że niemożliwe jest za-
stosowanie inhibitorów proteazy w monoterapii ze względu na 
wysokie ryzyko powstania lekooporności. Badania wykazały, 

że rybawiryna odgrywa istotną rolę w kształtowaniu odsetka 
trwałej odpowiedzi wirusologicznej, gdyż jej nieobecność 
znacznie zmniejszała odsetki wyleczeń.

TERAPIA MODYFIKOWANA  
ZACHOWANIEM SIĘ WIREMII HCV 
Analiza kinetyki wiremii we wstępnym okresie terapii decydu-
je o czasie stosowania terapii trójlekowej. Schematy stosowania 
obu leków różnią się zasadniczo. W przypadku boceprewiru 
leczenie trójlekowe włączamy od 5. tygodnia, gdyż przez  
pierwsze 4 tygodnie terapii stosujemy tradycyjne leczenie 
dwulekowe. Jest to faza wprowadzająca (lead-in), która ma 
w założeniu redukować wiremię HCV, aby ułatwić efektywność 
terapii trójlekowej, a również zmniejszyć potencjalne ryzyko 
oporności na lek. Uzyskanie obniżenia się wiremii poniżej 
progu wykrywalności stwarza ponadto szansę kontynuacji 
leczenia dwulekowego, gdyż jak wiadomo uzyskanie RVR  
(rapid viral response), czyli szybkiej odpowiedzi wirusologicz-
nej gwarantuje bardzo wysoki odsetek skuteczności terapii  
tradycyjnej. Wskazuje się, że szansę taką ma kilkanaście  
procent leczonych. 
U pozostałych pacjentów podajemy boceprewir przez okres 24 
tygodni, gdy wiremia jest niewykrywalna w 8. i 24. tygodniu 
leczenia (po 4 i 20 tygodniach terapii trójlekowej).  

Proces 
wprowadzenia 
inhibitorów 
proteazy do 
rutynowej 
terapii szacuje 
się na ok. 2 lata.
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U chorych, u których wiremia jest obecna w 8. tygodniu lecze-
nia, a staje się niewykrywalna w 24. tygodniu leczenia, terapia 
trójlekowa stosowana jest przez 32 tygodnie, a następnie przez 
12 tygodni kontynuuje się leczenie z zastosowaniem PegIFN 
i rybawiryny. Identyczny schemat terapeutyczny dotyczy 
pacjentów poddawanych reterapii. Odrębną grupę stanowią 
chorzy na marskość, u których po fazie wprowadzającej, lecze-
nie trójlekowe prowadzimy przez 44 tygodnie. U chorych na 
przewlekłe zapalenie wątroby typu C leczenie przerywamy, gdy 
wiremia w 12. tygodniu jest wyższa od 100 IU/L lub gdy w 24. 
tygodniu jest nadal wykrywalna. 
W terapii trójlekowej z zastosowaniem telaprewiru nie znajduje 
uzasadnienia faza wprowadzająca. Schemat leczenia jest prost-
szy, gdyż zawsze leczenie trójlekowe stosujemy przez pierw-
sze 12 tygodni, następnie kontynuując terapię dwulekową. 
Również w tym przypadku o czasie leczenia decyduje analiza 
kinetyki wiremii w przebiegu terapii. Gdy HCV RNA jest 
niewykrywalne w 4. i 12. tygodniu leczenia, leczenie dwuleko-
we stosujemy przez dalsze 12 tygodni. Gdy w tym czasie HCV 
RNA jest wykrywalne, ale jego stężenie jest niższe od 1000 
IU/mL, terapia dwulekowa jest kontynuowana do 48. tygodnia. 
Identyczny schemat terapii rutynowo obowiązuje u pacjentów 
wcześniej leczonych nieskutecznie i chorych na marskość wą-
troby, aczkolwiek u chorych z marskością terapii nie przerywa-

my, gdy wiremia przekracza w 4. lub 12. tygodniu 1000 IU/mL 
lub wykrywa się HCV RNA w 24. lub 36. tygodniu leczenia. 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Znaczna poprawa efektywności terapii za pomocą inhibitorów 
proteazy jest okupiona większą liczbą działań niepożądanych. 
Podczas stosowania obok terapii standardowej telaprewiru 
częściej występowały powszechnie obserwowane w przebiegu 
leczenia klasycznego zmęczenie, bóle głowy czy niedokrwi-
stość, a też charakterystyczne dla telaprewiru wysypki, uczucie 
świądu oraz dyskomfort okołoodbytniczy. Wysypki obserwo-
wano u połowy pacjentów, przy czym zaledwie u 5% oceniano 
je jako ciężkie i u tych chorych były one przyczynami przerwa-
nia terapii. 
U pacjentów leczonych pegylowanym interferonem, rybawiry-
ną i boceprewirem najczęstszymi działaniami niepożądanymi 
były niedokrwistość i zaburzenia smaku.
Proces wprowadzenia inhibitorów proteazy do rutynowej tera-
pii  w Polsce szacowany jest na około dwa lata, stąd standar-
dem leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C jest nadal 
terapia skojarzona interferonem pegylowanym i rybawiryną, 
której skuteczność u wcześniej nieleczonych pacjentów zakażo-
nych genotypem 1 HCV wynosi około 50%.  
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prof. Jacek Juszczyk

W
mojej pięćdziesięcioletniej praktyce lekarskiej 
była i nadal jest jednym z najczęstszych symp-
tomów, z którymi mam do czynienia. W coraz 
bardziej zanikającej łacinie medycznej nosi ona 

nazwę icterus. Znana była już starożytnym, z Hipokratesem na 
czele. Jednak mało kto w moim kręgu zawodowym zastanawia się, 
skąd pochodzi to słowo o greckim rodowodzie. Na przełomie I i II 
w. p.n.e. Rufus z Efezu (uwaga: nie ma takiego hasła w Wikipedii!) 
rozróżnił jako pierwszy trzy rodzaje żółtaczki, prawie zgodnie z na-
szymi poglądami. Dociekając pochodzenia słowa icterus, którego 
używał w swych pismach, doszedł do ciekawych wniosków. Tak 
nazywał się ptak o żółtawym zabarwieniu piór (prawdopodobnie 
wilga), a być może chodziło o rudawą latem kunę.
Żółtaczka to żółte zabarwienie twardówek oczu, a w zależności 
od jej nasilenia – także błon śluzowych i skóry. Trudno jej więc 
nie zauważyć. Barwa ta jest spowodowana odkładaniem się 
w tkankach bilirubiny.
Bilirubina powstaje z hemu: w 70–80% jej źródłem jest 
przenosząca tlen hemoglobina, znajdująca się w krwinkach 
czerwonych (erytrocytach), które rozpadają się ze starości 
(żyją raptem ok. 100 dni). Bilirubina, zwana także barwnikiem 
żółci, wiąże się z białkiem – albuminą – i jest przenoszona do 
wątroby. W komórkach wątrobowych (hepatocytach) ulega 
sprzężeniu z resztami kwasu glukuronowego dzięki enzymo-
wi o skróconej nazwie UGT. Ma to podstawowe znaczenie 
w przemianach ustrojowych: bilirubina związana z albuminą 
jest nierozpuszczalna w wodzie (za to w tłuszczach), a związa-

na z glukuronianami staje się w wodzie rozpuszczalna i dlatego 
może być wydzielona z komórki wątrobowej do żółci i podle-
gać dalszym przekształceniom w jelicie. 
W skrócie, żółtaczka powstaje z różnych przyczyn, począwszy 
od nadmiaru wytwarzania się bilirubiny (rozpad erytrocytów), 
różnego rodzaju uszkodzeń miąższowych wątroby i wreszcie  
– z powodu zamknięcia odpływu żółci przez przeszkodę mecha-
niczną (kamień, rak, czasami zapalenie). Mamy więc ten sam 
objaw o całkowicie odrębnych przyczynach.

HIPERBILIRUBINEMIE WRODZONE
Wśród nich swoistą grupę stanowią tzw. hiperbilirubinemie 
wrodzone (inaczej: podwyższona zawartość bilirubiny we krwi 
pochodzenia genetycznego). Jest ich pięć rodzajów, jednak w mo-
jej praktyce bardzo często spotykam się tylko z jednym z nich 
– z zespołem Gilberta, a inne znam tylko z piśmiennictwa (gdyż 
są bardzo rzadkie). Zupełnie nie można tego powiedzieć o zespole 
Gilberta, ponieważ występuje u 5–7% ludzi, w tym 1,5–7 razy 
częściej u mężczyzn. Dokonajmy prostego przybliżenia. W Pol-
sce mieszka około 38 mln ludzi. W uproszczeniu załóżmy, że 
proporcje płci są takie same (de facto kobiet jest 52%). Ponieważ 
zespół Gilberta ujawnia się w okresie dojrzewania, jako podstawę 
przyjmiemy minimalne odsetki jego występowania, a więc 5%, 
pomijając różnice zależne od płci. Średnio daje to bardzo dużą 
liczbę 1 mln 900 tys. osób. Nie znam realnej statystyki w tym za-
kresie, ponieważ jej nie ma, lecz – nawet jeżeli wymaga to korekty 
„w dół” – to jest o czym rozmawiać. 
Tym bardziej, że rozpoznany zespół Gilberta nie jest groźną 
chorobą, w żaden sposób nie wpływa na długość życia. Może Fo
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zespół Gilberta?
CO TO JEST

Wiele takich samych objawów chorobowych jest wywoływanych 
przez bardzo różne przyczyny. Do takich należy żółtaczka.
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pogarszać jego jakość, lecz moim zdaniem szczególnie wówczas, 
kiedy nie zna się jego natury.

ZAŻÓŁCENIE BIAŁKÓWEK OCZU
U zdrowego człowieka przyjmuje się, iż stężenie bilirubiny we 
krwi nie powinno przekraczać 1 miligrama/decylitr, co odpowia-
da – w innych jednostkach – wartości 18 mikromola/litr. Kiedy 
wzrasta do ok. 2,5 miligrama/decylitr, czyli 43 mikrograma/
litr, wyraźnie widoczne jest zażółcenie białkówek oczu. U osób 
z zespołem Gilberta stężenie tzw. bilirubiny niesprzężonej, 
a więc związanej z albuminą, występuje okresowo poniżej 4–5 
miligramów/decylitr (72–90 mikromola/litr). Bardzo wyjątkowo 
wartości te mogą być trochę wyższe. To są objawy, które można 
zauważyć w lustrze przy świetle dziennym i zaniepokoić się. 
Tym bardziej, że mogą im towarzyszyć doznania przypomina-
jące przeziębienie, a rzadziej uczucie dyskomfortu pod prawym 
łukiem żebrowym, a więc w miejscu, w którym jest zlokalizowa-
na wątroba. W przeważającej większości przypadków pacjenci 
nie mają żadnych dolegliwości.
Jednak, zaniepokojeni, korzystają z różnych możliwości badań, 
czasami tylko biochemicznych, czasami poprzedzonych wizytą 

u lekarza. Bywa także inaczej. Podczas badań często nazywanych 
„okresowymi” lub wykonanymi z innych powodów, stwierdza 
się podwyższone stężenie bilirubiny w podanych wyżej grani-
cach. W tej samej serii badań (jak to jest przyjęte w nowoczesnej 
medycynie) nie stwierdza się jednak żadnych innych nieprawidło-
wości w „paśmie” tzw. badań wątrobowych. Nie ma zwiększonej 
aktywności aminotransferaz (ALT i AST) i innych enzymów. Tak 
więc mamy przed sobą obiektywne dane – nawet jeżeli poszerzy 
się je o inne w kierunku potencjalnej choroby wątroby – świad-
czące o izolowanej hiperbilirubinemii z przewagą bilirubiny 
niesprzężonej. 
Z rozmowy z pacjentami wynika, co jest charakterystyczne, że 
ten rodzaj hiperbilirubinemii jest związany ze szczególnie stre-
sorodnymi problemami, jak nadmierny wysiłek fizyczny u osoby 
niewytrenowanej, „zarwana” noc, przejściowo niedostateczne 
kalorycznie odżywianie, „banalne” zakażenie wirusowe lub 
bakteryjne. Najczęściej, kiedy ustają te różnorakie, jak widać z ich 
spisu – przyczyny, stężenie bilirubiny obniża się, co nie znaczy, że 
wraca do wartości typowych dla człowieka bez zespołu Gilberta. 
One będą zwiększone, lecz jak gdyby występuje gotowość do od-
powiedzi na stres przez pogorszenie się funkcji sprzęgania biliru-

Zespół 
Gilberta 
ujawnia się 
w okresie 
dojrzewania.
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biny z resztami kwasu glukuronowego, a więc dysfunkcji enzymu 
o nazwie UGT. Co więcej, bardzo często okazuje się, że taki sam 
„defekt”, który można nazwać wręcz „kosmetycznym”, dotyczy 
członków tej samej rodziny, ponieważ jest to cecha ukształtowana 
przez pewne mechanizmy genetyczne.
Od czasu, kiedy w 1901 roku paryżanie, dr Augustin Gilbert ze 
współpracownikami, opisali po raz pierwszy omawiane tu zjawi-
sko, co potem potwierdził Meulengracht (stąd często używana, 
rozszerzona nazwa: zespół Gilberta-Meulengrachta), minęło wiele 
lat, zanim wyjaśniono powody tego zaburzenia. Otóż w roku 1995 
Peter J. Bosma i współpracownicy (z Amsterdamu) udowodnili, 
że przyczyną zespołu Gilberta jest mutacja genu UGT, kodujące-
go już tu dwukrotnie wymieniany enzym. Dla lubiących dokład-
ność: jest to mutacja genu UGT-1 kodującego UDP-glukonorylo-
transferazę (UGT). Na skutek tej mutacji aktywność ww. enzymu 
zmniejsza się w przedziale 1–35%. A więc, o tyle jest „gorsze”, 
a więc wolniejsze tempo sprzęgania bilirubiny i tyle wynoszą 
odsetki jej „zalegania” we krwi, zanim przejdzie przez niezbędny 
punkt graniczny (co trochę przypomina przewlekłe opóźnienia 
na przejściu granicznym). Tutaj niezbędna jest refleksja na temat 
rezerwy czynnościowej wątroby. Ponieważ wiele z moich prac 
dotyczy tego problemu, więc mam na ten temat także osobisty 
pogląd. Warto podkreślić swego rodzaju elastyczność wątroby 
w tym zakresie. Stres powoduje przejściowe, szybko wyrównywa-
ne zaburzenie funkcji tego narządu. Nawet jeżeli jest to genetycz-
nie uwarunkowane, przynajmniej w tym zespole, ponieważ inne 
są o wiele poważniejsze w skutkach. Swoisty defekt pozostaje, lecz 
nadal jest niegroźny.

DIAGNOSTYKA ZESPOŁU GILBERTA
Krótkie uwagi o diagnostyce zespołu Gilberta rozpocznę od 
zaawansowanych technik rozpoznawczych. Nie ma powodu 
wykonywania biopsji wątroby. Wiem to również z własnego 
doświadczenia, w tym z uwzględnieniem mikroskopii elektrono-
wej (dzięki współpracy z panią profesor Wiesławą Biczyskową). 
Ani wydawania pieniędzy na nierefundowane przez NFZ takie 
techniki alternatywne jak elastografia czy fibrotest. 
Po udowodnieniu izolowanej hiperbilirubinemii typu niesprzę-

żonego należy zaproponować pacjentowi „test głodowy”, mimo, 
iż jest obecnie krytykowany. Polega na oznaczeniu bilirubiny we 
krwi z rozdziałem na tzw. pośrednią (niesprzężoną) i bezpośred-
nią (sprzężoną), ograniczeniu kalorii w diecie do 400/dobę przez 
minimum 3 dni. W tym czasie u osób z zespołem Gilberta wzrasta 
stężenie bilirubiny niesprzężonej, często dwu-, trzykrotnie. Zjawi-
sko to zauważył, chyba w latach 50. ubiegłego wieku pewien lekarz 
weterynarii z USA (nazwiska nie pamiętam), który zauważył, że 
w rzeźni chicagowskiej u niekarmionych koni czekających na ubój 
przez dobę lub dwie, dochodzi do wyraźnego zażółcenia twardó-
wek oczu. Notabene, konie mają fizjologicznie wyższe stężenie 
bilirubiny we krwi w porównaniu z ludźmi. W poznańskiej klinice 
przez kilka lat prowadziliśmy z dr. med. Jackiem Adamkiem bada-
nia nad wartością testu sadaminowego w rozpoznawaniu zespołu 
Gilberta (lata 70. ubiegłego wieku). Udowodniliśmy praktyczną 
przydatność tego testu, ale także jego niedogodności. Wyżej wy-
mieniona pochodna kwasu nikotynowego jest podawana dożylnie 
i powoduje nieprzyjemne doznania w postaci uczucia gorąca 
(wyraźne zaczerwienienie twarzy), zmian w ciśnieniu tętniczym, 
a niekiedy mdłości. Stwierdzaliśmy zwiększenie stężenia bilirubiny 
niesprzężonej wyliczane z wzoru matematycznego. Przyczyną jest 
zwiększenie „kruchości” erytrocytów, co staje się, ostatecznie, 
powodem większej ilości bilirubiny.
Inny test, zwłaszcza u pacjentów z dość zwiększonym stężeniem 
bilirubiny, to próba polegająca na podawaniu przez kilka dni 
fenobarbitalu. Na skutek indukcji UGT w hepatocytach, stężenie 
bilirubiny przejściowo się zmniejsza. Pewna studentka medycyny, 
po wysłuchaniu wykładu, rozpoznała u siebie zespół Gilberta, co 
potwierdziliśmy w naszej klinice (stężenie bilirubiny osiągnęło 
7 mg/dl). Ponieważ miała za kilka dni wziąć ślub, zapytała, czy 
można „wybielić” jej białkówki (miała widoczną żółtaczkę). 
Dzięki tej metodzie mogło zostać spełnione jej życzenie. Niestety, 
fenobarbital i inne leki o podobnym działaniu wywołują także 
senność, a zmniejszenie hiperbilirubinemii jest tylko czasowe.
Rozpoznanie zespołu Gilberta powinno być ściśle powiązane 
z wyjaśnieniem pacjentowi natury tego zaburzenia, co na pewno 
poważnie wpłynie na komfort życia takiej osoby. Po prostu po-
przez wygaszenie źródła lęku o swoje zdrowie.  
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dr n. med. Anita Wnuk, kierownik Poradni Hepatologicznej 
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Szczecinie

O
to pierwszy z brzegu przykład dotyczący wczesnej 
diagnostyki. Jeszcze kilka lat temu lekarze nie 
znali tak cudownego urządzenia jakim jest  
PET – pozytonowa tomografia emisyjna (ang. 

Positron emission tomography). Jest ona techniką obrazowania, 
w której zamiast (jak w tomografii komputerowej) zewnętrznego 
źródła promieniowania rentgenowskiego lub radioaktywnego 
rejestruje się promieniowanie powstające podczas anihilacji 
pozytonów (anty-elektronów). Źródłem pozytonów jest podana 
pacjentowi substancja promieniotwórcza, ulegająca rozpadowi 
beta plus. Substancja ta zawiera izotopy promieniotwórcze 
o krótkim czasie połowicznego rozpadu, dzięki czemu więk-
szość promieniowania powstaje w trakcie badania, co ogranicza 
powstawanie uszkodzeń tkanek wywołanych promieniowaniem. 
W badaniu PET wykorzystuje się fakt, że określonym zmianom 
chorobowym towarzyszy zmiana metabolizmu niektórych związ-
ków chemicznych, np. cukrów. Ponieważ energia w organizmie 

uzyskiwana jest głównie ze spalania cukrów, to w badaniach wy-
korzystuje się deoxyglukozę znakowaną izotopem 18F o okresie 
połowicznego rozpadu ok. 110 minut. Pozytonowa tomografia 
emisyjna pozwala ocenić nie tylko strukturalne obrazowanie 
organów i tkanek, ale także czynnościowe ich funkcjonowanie. 
Niektóre zmiany w narządach można zatem wykryć wcześniej, 
niż pozwala na to tomografia komputerowa bądź rezonans 
magnetyczny. Na przykład w wątrobie PET jest w stanie wykryć 
zmianę nowotworową wielkości 4 mm, podczas gdy w tomografii 
komputerowej czy rezonansie magnetycznym widzimy zmiany, 
które przekraczają 5 mm. Zróżnicować je, czyli postawić pewne 
rozpoznanie, że jest to nowotwór, możemy dopiero wtedy, kiedy 
zmiana ma 10 mm. PET to ogromny postęp medycyny. W Polsce 
jest dostępny od 2006 roku.
Rak wątroby też jest wyleczalny. Jednak, żeby go wyleczyć, 
trzeba rozpoznać go we wczesnej fazie, czyli wtedy, kiedy ognisko 
w wątrobie nie przekracza 3 cm lub w bardzo wczesnej fazie, 
kiedy ma mniej niż 2 cm (tzw. klasyfikacja barcelońska, BCLC, 
ang. Barcelona Clinic Liver Cancer). Całkowite wyleczenie raka 
wątroby rozpoznanego we wczesnej fazie jest możliwe – albo 
usuwa się guz wraz z fragmentem wątroby (tzw. resekcja) albo Fo
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– nowe 
zagrożenie

RAK WĄTROBY

Dla każdego pacjenta, który usłyszy od lekarza: „Ma pan raka”, to wyrok. 
Nieodwracalny, bo przecież z raka nikt się nie wyleczył... 
Tymczasem to mit, bowiem współczesna medycyna coraz lepiej 
radzi sobie z nowotworami. Potrafi rozpoznawać je wcześniej i leczyć 
radykalnie, czyli wyleczyć.
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przeszczepia się wątrobę w całości (transplantacja) albo „wypala  
się”  prądem o  wysokiej częstotliwości, który jest doprowadzony 
specjalną sondą pod kontrolą usg lub tomografii komputerowej. 
Ale żeby rozpoznać zmianę nowotworową w tak wczesnej, czyli 
wyleczalnej fazie, pacjent musi pójść do lekarza.
 
ZBADAJ SWOJĄ WĄTROBĘ
Zacznijmy zatem od początku. Przychodzi pacjent do lekarza 
i… lekarz pyta się: „Co Panu dolega?”. Pacjent odpowiada: „Nic”. 
Lekarz pyta: „To po co Pan przyszedł?”. Pacjent odpowiada: 
„Przyszedłem zrobić badania wątroby, bo wiem, że mogę mieć 
nieprawidłowe wyniki, a czuć się dobrze, bo tak jest u 85% pacjen-
tów. A z tych 85% pacjentów, którzy nie mają żadnych dolegli-
wości, u 10% może rozwinąć się marskość wątroby. Wiem też, że 
marskość wątroby to nie rak, ale u 1% tych pacjentów z marsko-
ścią może rozwinąć się nowotwór. Poza tym mam nadwagę i lubię 
wypić trochę alkoholu. A jak mnie coś zaboli, to kupuję w aptece 
leki przeciwbólowe bez recepty, no i  łykam je bez kontroli. Chcę 
wiedzieć, w jakim stanie jest moja wątroba, bo chcę o nią dbać”. 
Lekarz ucieszył się, że ma tak dobrze wyedukowanego pacjenta, 
i zlecił podstawowe badania:
1. morfologię z rozmazem,
2. poziom aminotransferaz ALT i AST,
3. usg jamy brzusznej,
4. antygen HBs,
5. badanie na obecność wirusa HCV.
Ale po chwili lekarz zasępił się i pomyślał: „A kiedy ja sobie 
robiłem takie badania?”.
Wymienione powyżej badania może zlecić każdy lekarz rodzinny. 
Jeśli wyniki będą nieprawidłowe – skieruje on pacjenta do spe-
cjalisty od chorób wątroby, czyli hepatologa. Te wstępne badania 
pozwalają wyodrębnić grupę pacjentów z chorobami wątroby. 
Rolą specjalisty jest określić, jaka to choroba, i podjąć stosowne 
leczenie. Jeśli do tej pory twój lekarz rodzinny nie zlecił ci takich 
badań, poproś go o to.
Marskość wątroby rozwija się podstępnie. Przez kilkanaście, 
a czasami kilkadziesiąt lat nie daje dolegliwości i objawów. Rak 
wątroby rozwija się w marskiej wątrobie. Jak nie dopuścić do roz-

woju marskości, a w konsekwencji do raka? Oto siedem grzechów 
głównych, które mogą doprowadzić do marskości.
 
1. Pycha. To typowy grzech każdego pacjenta. „Nic mi nie jest, 
nic mi nie dolega, nie będę robić żadnych badań, nie korzystam 
z zaproszeń na darmowe badania profilaktyczne (np. rtg płuc, 
badania cytologiczne, mammografia), bo nie mam czasu i nie 
widzę sensu takich badań. A poza tym, to inni chorują, mnie się 
to nie przytrafi”.

2. Chciwość. Grzech chciwości doprowadza do gromadzenia 
wielu dóbr konsumpcyjnych („bo chcę to mieć”), które tylko 
pozornie są nam potrzebne, a w rzeczywistości są szkodliwe. 
Różne substancje, które mają nas uszczęśliwić a tak naprawdę 
robią krzywdę naszej wątrobie. Myślę o preparatach kupowanych 
w internecie: na szczupłą sylwetkę, na jeszcze bardziej szczupłą 
sylwetkę, na duży biust, na mały biust, na duży wzwód, na jeszcze 
większy wzwód, na gładką cerę, na gęste włosy, na urodę, na 
mądrość…

3. Zazdrość. W wątrobie znajduje się siedlisko duszy człowieka 
(wyjaśniłam to w moim poprzednim artykule). Jeśli dusza choru-
je, to choruje także wątroba. Wszystkie emocje przekładają się na 
system wydzielania hormonalnego, który jest niezwykle skom-
plikowany i podlega wielu różnym wpływom. Wątroba zaś jest 
największym wewnętrznym gruczołem nie tylko wydzielającym, 
ale także przetwarzającym hormony (aktywacja i dezaktywacja). 
Najbardziej szkodliwe są emocje negatywne: po pierwsze bardzo 
osłabiają nasz układ immunologiczny, a po drugie – wprowadzają 
chaos w regulacji hormonalnej, co doprowadza do chorób soma-
tycznych, nie tylko psychicznych.

4. Nieczystość. W kontekście chorób wątroby chodzi o brak 
higieny osobistej oraz ogólnie mówiąc – brak zamiłowania do 
sprzątania. Wiemy o istnieniu bakterii. Niektóre są co prawda 
pożyteczne, ale ich przytłaczająca większość to bakterie choro-
botwórcze. Każda infekcja osłabia nasz układ immunologiczny. 
Poważne infekcje wymagają stosowania antybiotyków. Niektóre 
z nich są  toksyczne i mogą uszkodzić wątrobę. Ale bakterie to 
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niejedyne drobnoustroje, które żyją w brudnym świecie. Tam 
spotykamy pasożyty, wirusy i grzyby. Trudno stwierdzić, które są 
najbardziej chorobotwórcze. Leki przeciwpasożytnicze, prze-
ciwwirusowe oraz przeciwgrzybiczne są bardziej toksyczne niż 
antybiotyki. Pamiętajmy o tym!

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. To podstawowy 
grzech prowadzący  do marskości. Poczynając od tzw. przejada-
nia się (zbyt duże porcje jedzenia naraz), poprzez nadwagę aż do 
otyłości. Nie ma cudownych preparatów regulujących pracę wątro-
by, jeśli jemy za dużo. To tylko chwyt marketingowy, który uderza 
w czułe miejsce: możesz zjeść, co chcesz i ile chcesz, wystarczy, 
że łykniesz kilka tabletek  i wątroba da radę. Otóż nic bardziej 
mylnego! To samo dotyczy preparatów „na kaca”. Nie istnieje 
odpowiednia dla wątroby ilość alkoholu. Poza tym alkohol to nie 
posiłek, nie jest niezbędny do życia, a niektóre trunki są wysoko-
kaloryczne i powodują otyłość brzuszną (np. piwo) i stłuszczenie 
wątroby. Stłuszczenie nieleczone może doprowadzić do marsko-
ści. Wraz z otyłością doprowadza do cukrzycy. Na marginesie, czy 
zastanawiali się państwo, skąd wywodzi się nazwa „trunki”? Bo to 
trucizna dla wątroby!

6. Gniew. Emocje negatywne, patrz – zazdrość. A skoro 
jesteśmy przy emocjach, niektóre z nich powodują, że sięgamy po 
różne preparaty uspokajające, przeciwdepresyjne, przeciwlękowe 

itd. Żaden z tych leków przepisywanych na receptę nie jest dobry 
dla wątroby. Wieloletnie przyjmowanie leków również doprowa-
dza do stłuszczenia wątroby i w konsekwencji do marskości.

7. Lenistwo. Brak ruchu i wysiłku fizycznego – wraz z nie-
umiarkowaniem w jedzeniu i piciu szybko doprowadza do marsko-
ści. Wysiłek fizyczny powoduje, że mięśnie zużywają energię 
ze spalania cukrów. A spalanie cukrów odciąża wątrobę, która 
wreszcie może zająć się metabolizmem tłuszczów, i chudniemy! 
Organizm w trakcie wysiłku fizycznego po zużyciu węglowoda-
nów zabiera się za zapasy tkanki tłuszczowej. Ale ten wysiłek 
musi być dostosowany do naszego wieku, możliwości, rezerwy 
oddechowej, stanu układu krążenia i układu kostno-stawowego.  
Chodzi o wysiłek sprawiający nam przyjemność, a nie taki, który 
jest przykrym obowiązkiem (bo to już emocje negatywne, szko-
dzące wątrobie).
 
Jeśli popełnili Państwo któryś z tych grzechów, lub co gorsza 
popełniają je nadal – stop! Czas pomyśleć o wątrobie. Marskość 
rozwija się podstępnie. A w marskiej wątrobie – rak. Coraz więcej 
pacjentów zapada na tę chorobę. Dużo umiera zbyt wcześnie 
i niepotrzebnie, gdyż diagnoza jest zbyt późna, a zaawansowanie 
choroby bardzo duże.
Zadbaj o swoją wątrobę. Wyspowiadaj się przed sobą i… idź do 
lekarza!  

Marskość 
rozwija się 
podstępnie. 
A w marskiej 
wątrobie  
– rak.
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Rolling Stone
LADY

W latach 60. i 70. jej urokowi nie mogli się oprzeć ani Brian Jones, 
ani Keith Richards. Anita Pallenberg była muzą i kochanką obydwu 
gitarzystów z Rolling Stones. Z życia czerpała pełnymi garściami…

GWIAZDA
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Jacek Matwiejczyk

N
ie stroniła od alkoholu, narkotyków i wspólnej 
zabawy z muzykami. Rezultat? Uzależnienie od 
heroiny, z którego udało się jej z wyjść, i wirusowe 
zapalenie wątroby, z którym walczy do dziś…

Anita Pallenberg urodziła się w 1944 roku w Rzymie. Ojca, który 
walczył wtedy na froncie, zobaczyła dopiero, kiedy miała trzy 
lata. W Wiecznym Mieście nie mieszkała długo. Arnaldo Pallen-
berg szybko wysłał małą Anitę do dwujęzycznej szkoły w Niem-
czech. Wspominała potem, że przez długi czas nienawidziła 
niemieckiego, dopiero znacznie później doceniła umiejętność 
posługiwania się językami obcymi. Keith Richards, kiedy spotkał 
ją po raz pierwszy, miał powiedzieć z zachwytem: „Znała każde 
słowo, i to w pięciu językach. Z wrażenia opadły mi spodnie”.

SŁODKIE ŻYCIE I…
Do Rzymu wróciła w wieku szesnastu lat, po tym jak wydalono 
ją ze szkoły. Już wtedy ceniła dolce far niente, przez całe dnie 
wałęsając się po mieście z grupą niespełnionych artystów. Wkrót-
ce wyjechała do Nowego Jorku. Tam trafiła do studia Factory 
Andy’ego Warhola, głównego miejsca spotkań manhattańskiej 
bohemy. W „Big Apple” także długo nie zabawiła. Pół roku póź-
niej można ją już było zobaczyć na wybiegu paryskich domów 
mody. Nie była żadną top modelką, choć wszystkich zachwycała 
urodą i gracją, z jaką się poruszała. I to nie catwalk był jej tram-
poliną do sławy. W 1965 roku wybrała się na koncert The Rolling 
Stones w Monachium. Młodzi Anglicy byli już wtedy popularni 
nie tylko na Wyspach, ale i w Europie Zachodniej. Na zapleczu 
sceny, gdzie cudem udało się jej dostać, zaoferowała muzykom 
haszysz. Odmówili, ponieważ nie mogli palić przed występem, 
jednak Brian Jones, któremu piękna dziewczyna od razu wpadła 
w oko, zaprosił ją potem do pokoju hotelowego.  
Od tego czasu Anita oraz dziewczyna Micka Jaggera, Marianne 
Faithfull, oglądały od środka wszystko, co się działo w legendar-
nej kapeli w najbardziej zwariowanym okresie jej działalności. 
Razem z muzykami jeździły na koncerty, uczestniczyły w impre-
zach. Anita brała też udział w nagraniach piosenek. Jej głos moż-
na usłyszeć na przykład w słynnym „Sympathy for the Devil”. 
Na jej cześć Keith Richards, dla którego w 1967 roku zostawiła 
Briana Jonesa, napisał utwory „You Got the Silver” i „Angie”. 

Ten ostatni opowiadał nie tyle o samej Anicie, co o jej i Keitha 
walce z uzależnieniem od heroiny. Włoszka twarde narkotyki 
zaczęła brać w trakcie zdjęć do obrazu „Przedstawienie”. W tym 
czasie bowiem – na złość Richardsowi, który był o nią bardzo 
zazdrosny – zaczęła grać w filmach. Wystąpiła m.in. w „Morder-
stwie i zabójstwie”, „Barbarelli” oraz „Dillinger nie żyje”. 

…I SMUTNE TEGO KONSEKWENCJE
W ośrodku odwykowym znalazła się dwa razy. Po raz pierwszy 
trafiła tam w połowie lat 70., po tym jak razem z Richardsem zo-
stała przyłapana przez policję w Toronto z dużą ilością heroiny. 
Muzykowi udało się wyjść z nałogu, jej nie. Powoli traciła wszyst-
ko i wszystkich. Odszedł od niej Richards, sąd odebrał jej opiekę 
nad dwójką ich dzieci. W 1979 roku została oskarżona o morder-
stwo – w jej pokoju hotelowym znaleziono ciało 17-letniego chło-
paka. Potem okazało się jednak, że popełnił on samobójstwo. 
W końcu Anita zwróciła się o pomoc do siostry. Ta namówiła ją 
na ponowny pobyt w ośrodku terapii uzależnień. Spędziła w nim 
rok, ale tym razem udało jej się uwolnić od narkotyków. 
Heroina nie była jedynym problemem Pallenberg. Nie stroniła od 
alkoholu, w latach 80. zaraziła się też wirusowym zapaleniem wą-
troby typu C. W jednym z wywiadów powiedziała, że HCV nawet 
jej tak bardzo nie przeszkadza. – Kiedy przestajesz pić, wątroba 
się regeneruje – stwierdziła krótko. Po raz pierwszy odstawiła 
kieliszek w 1987 roku. Wytrwała siedemnaście lat. W 2004 roku, 
w którym musiała poddać się drugiej operacji biodra, nie wytrzy-
mała i ponownie wpadła w nałóg. – Przez prawie sześć tygodni 
nie mogłam się w ogóle ruszać, kazano mi spać w jednej pozycji. 
Brałam więc valium, środki przeciwbólowe i do tego drinki. 
Potem musiałam ponownie chodzić na spotkania AA. Od 2006 
roku nie tknęłam alkoholu – powiedziała w wywiadzie. 
Pomimo, że wiodła bardzo interesujące życie, nie zamierza na-
pisać autobiografii. Wprawdzie kilka lat temu podpisała umowę 
z wydawnictwem, ale ostatecznie zarzuciła ten pomysł.  
– Wszyscy chcą słyszeć tylko o Stonesach, skandalach związa-
nych z Mickiem i Keithem, o orgiach. To mnie nie interesuje 
– zdradziła. Poza tym, jak mówi, dzisiaj każdy wydaje wspomnie-
nia. – Nawet młoda Posh Spice napisała książkę. I dlatego ja tego 
nie uczynię – oznajmiła stanowczo Anita Pallenberg.  
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W rytmie 
szczęścia

ZUMBA

Zumba to prawdziwa sensacja klubów fitness. Każdego dnia na całym 
świecie trenuje ją ponad dwanaście milionów ludzi. Nic dziwnego.  
Żadne ćwiczenia nie dają tyle radości!

22 TWÓJ RUCH
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Tomasz Borkowski

T
akiej gimnastyki jeszcze nie było. Kilkadziesiąt minut 
ćwiczeń przypomina raczej dobrą imprezę niż ciężką 
batalię wytoczoną kilogramom. W rzeczywistości 
podczas godzinnej sesji zumby tracimy średnio 

sześćset kalorii! To więcej, niż gdybyśmy przez ten czas pływali 
lub uprawiali jogging. Efekty tej rewolucyjnej metody na własnym 
przykładzie pokazują Madonna, Shakira i Victoria Beckham. 
Teraz moda na fitness spod znaku latynoskich rytmów dotarła 
także do naszego kraju. 

WSZYSTKO PRZEZ POMYŁKĘ
Chociaż trudno w to uwierzyć, ćwiczenia, które do sal gimna-
stycznych przyciągają tłumy, są dziełem przypadku. Pewnego dnia 
kolumbijski tancerz i instruktor fitness Alberto Perez zapomniał 
kaset z odtwarzanymi w trakcie zajęć nagraniami. Ponieważ 
wiedział, że muzyka pomaga grupie w ćwiczeniach, postanowił 
posłużyć się płytami, których na co dzień słuchał w samochodzie. 
Jednak opracowane wcześniej układy nie pasowały do utworów 
płynących z głośników magnetofonu i uczestnicy szybko zaczęli 
mylić kroki. Wymyślane na bieżąco ćwiczenia tylko pogarszały 
sytuację. W końcu zdesperowany „Beto” zaczął tańczyć w rytm 
puszczanych utworów. 
Nowe kroki okazały się strzałem w dziesiątkę, a połączenie ćwi-
czeń fitness z elementami salsy, samby, cumbii i flamenco bardzo 
szybko podbiło serca miłośników gimnastyki na całym świecie. 
Na fali popularności błyskawicznie powstały również poświęcone 
zumbie programy telewizyjne i płyty DVD, a w samej Kolumbii 
urosła ona do rangi ćwiczenia narodowego.  

LEPSZA NIŻ CZEKOLADA
Sekret niebywałego powodzenia zumby tkwi w jej dwoistej natu-
rze. Z jednej strony to bardzo skuteczny trening, który w rekor-
dowo krótkim czasie pozwala pozbyć się nadwagi. Z drugiej nie 
ma bardziej rozrywkowego zestawu ćwiczeń. Szybko dostrzegli to 
sami ćwiczący, którzy na zajęcia zaczęli umawiać się ze znajomy-
mi. Ubrani w kolorowe stroje, bawią się na sali gimnastycznej jak 
w dyskotece. Natomiast pytani o źródło fenomenu przyrównują 

zumbę do czekolady. I chociaż porównanie to może wydawać 
się zaskakującym, nie ulega wątpliwości, że zarówno jedna, jak 
i druga stanowi świetne źródło hormonów szczęścia. Z tą jednak 
różnicą, że podczas ćwiczeń zamiast gromadzić zapasy tłuszczu, 
z powodzeniem się ich pozbywamy.

DLA KAŻDEGO…
Nic więc dziwnego, że najbardziej zagorzali entuzjaści zumby 
potrafią chodzić na zajęcia nawet dwa razy dziennie. Szczególnie 
że w większości klubów mają do wyboru kilka jej wariantów 
dopasowanych do grupy wiekowej i stanu zdrowia: od ćwiczeń 
w wodzie dla chorych na stawy po ostry trening bez wytchnienia, 
umożliwiający spalenie w porywach do tysiąca kalorii w ciągu 
godziny. Kluczem do bezpiecznego korzystania z ich skuteczności 
jest odpowiednia rozgrzewka, która przygotuje ciało do wzmożo-
nego wysiłku. Jej brak to z kolei prosta droga do kontuzji. 
Warto również sprawdzić, jakiego rodzaju kursy przygotowawcze 
ukończył instruktor. Najczęściej zostają nimi trenerzy tańców 
latynoamerykańskich, którzy już wcześniej opanowali większość 
kroków. Nie bez znaczenia jest tu również liczebność grupy, do 
której się zapisujemy, zumba wymaga bowiem odpowiedniej 
przestrzeni. Chociaż nazywa się ją „imprezą fitness”, ścisk jak na 
dyskotece nie jest tu mile widziany. Przy średniej wielkości sali 
gimnastycznej grupa nie powinna przekraczać dwudziestu osób. 
W przeciwnym razie zamiast dać się porwać latynoskim rytmom, 
całe zajęcia będziemy uważać, żeby nie potrącić osoby obok.

NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK
Decydując się na ćwiczenie zumby, powinniśmy pamiętać rów-
nież, że każde odstępstwo od zaleceń trenera równa się mniej-
szej ilości ruchu i spalonych w związku z tym kalorii. Dlatego 
najlepsze efekty osiągniemy, sumiennie podążając za jego radami. 
Kiedy jednak stajemy na parkiecie, szybko przekonujemy się, że 
nie jest to takie proste. Pierwsze niepowodzenia nie powinny nas 
jednak zrażać. Opanowanie kroków może nam zająć nawet trzy 
miesiące, dlatego na początku powinniśmy postawić na dobrą 
zabawę. Wystarczy odrobina motywacji i sami nie zauważymy, 
kiedy „wytańczymy” sobie świetne ciało i samopoczucie.  
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Podczas 
godzinnej 
sesji zumby 
możemy 
stracić około 
600 kalorii!
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wielkie góry
MAŁE

Długie na 35 kilometrów pasmo Pienin od południa graniczy z pasmem 
Magury Spiskiej, od północy z Gorcami i Beskidem Sądeckim. Skały 
przybierają tu wymyślne kształty, wśród których oko bystrego turysty 
wypatrzy instrumenty muzyczne, starą księgę czy posąg egipskiego sfinksa.

Jacek Danielski

N
atura była bardzo łaskawa dla tego zakątka Polski. 
Północne stoki Pienin są łagodne. Porastają je gęste 
lasy bukowo-jodłowe z szerokimi łatami bujnych 
łąk, na których rośnie wiele roślin kwiatowych, 

często bardzo efektownych, jak storczyki, mieczyki i dzwonki. Od 
południa, na poszarpanych turniach Sokolej Perci, natrafić można 
na kwiaty górskie – dziewięćsiły i astry alpejskie. Na rozchodnikach 
żerują czerwono nakrapiane gąsienice niepylaka apollo – dużego 
i pięknego motyla, będącego wizytówką Pienińskiego Parku Naro-
dowego. Niestety, ostatnio niepylak padł ofiarą entomologicznego 
kłusownictwa i coraz trudniej go spotkać. 

Pienińskie wapienie przybierają niezwykłe kolory – są białe, szare, 
mleczne, różowe, czerwone, oliwkowozielone, czarne, a nawet 
niebieskie. Zachwycają też fantazyjnymi kształtami. Niektóre 
przypominają gęśle, czyli góralskie skrzypce, inne – fujarki.  
Strzeliste skały rzadko porastają słynne karłowate sosny, takie  
jak znana z wielu fotografii rosochata sosna na Sokolicy  
(747 m n.p.m.). Za nią jest przepaść. Trzysta metrów niżej wije 
się Dunajec. Jego przełom zaliczany jest do najbardziej malow-
niczych w Europie. Dlatego spływ po rzece flisackimi tratwami 
to obowiązkowy punkt każdej wycieczki. Nie poświęcić trzech 
godzin i niecałych pięćdziesięciu złotych na wyprawę Dunajcem 
ze Sromowców Wyżnych do Szczawnicy – to jak być w Wenecji 
i nie przepłynąć się gondolą. Już od kwietnia na tratwach można 
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zobaczyć więc wycieczki szkolne, emerytów, rodaków zza wielkiej 
wody, turystów japońskich, a ostatnio rosyjskich. 

Na szczęście nie wszyscy mają potem ochotę ruszyć na szlak 
i zobaczyć, jak Dunajec wygląda z Sokolej Perci. Na szczęście, 
bo biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię Pienin, wiosną 
i latem są to najbardziej zatłoczone polskie góry. Na widok tłu-
mu, jaki w długi weekend majowy czy wakacje zmierza na Trzy 
Korony, ekolodzy zgrzytają zębami. Twierdzą, że większość 
turystów wchodzi na górę jedynie po to, aby podziwiać ładne 
widoczki. Prawie nikt nie zwraca uwagi na skarby pod nogami. 
W dodatku co drugi zdobywca Trzech Koron jest przekonany, że 
„wspina się” na najwyższy szczyt Pienin. 
Niewiele osób wie, że najwyższą górą w Pieninach jest Wysoka 
(1050 m n.p.m.), leżąca w Pieninach Małych. Trzy Korony (982 
m n.p.m.) są najwyższym szczytem w paśmie Pienin Właściwych, 
nazywanych też Czorsztyńskimi. To tutaj utworzono w 1932 roku 
Pieniński Park Narodowy, drugi najstarszy po Białowieskim.

Najcenniejszy przyrodniczo obszar Pienin jest też najbardziej 
malowniczy i ma fascynującą historię. Nieomal obok siebie leżą 
średniowieczny klasztor i trzy zamki. Mało popularny wśród tu-
rystów Zamek Pieniński jest najwyżej położoną warownią w Pol-
sce (779 m n.p.m.) – legenda głosi, że schroniła się tu przed 
Tatarami święta Kinga. Znajdujące się po obu brzegach Jeziora 
Czorsztyńskiego XIV-wieczne zamki w Nidzicy i Czorsztynie 
należą do najsłynniejszych w Polsce. Obie warownie najlepiej 
oglądać ze słynącej z anomalii magnetycznych góry Wdżar  
(767 m n.p.m.) – igły kompasów zawsze wskazują tu południe. 
Według legend na wierzchołku góry stało niegdyś miasto, 
pieniński odpowiednik Sodomy, które zapadło się pod ziemię. 
Kto wejdzie na górę w noc świętojańską, usłyszy dobywające się 
spod ziemi jęki potępieńców oraz odgłosy dzwonów. 

Słynny Czerwony Klasztor to XIV-wieczne opactwo z zabyt-
kowym kościołem, starymi lipami i muzeum ze stałą wystawą 
poświęconą bratu Cyprianowi. Był to zakonnik, autor zielnika 
pienińskiego i legendarny wynalazca maszyny latającej. Za 
jej pomocą miał przelecieć z Trzech Koron nad Morskie Oko. 
Turnia Mnich nad Morskim Okiem to właśnie skamieniały brat 
Cyprian. Klasztor leży już po słowackiej stronie, ale bardzo 
blisko Sromowców Wyżnych, od Trzech Koron oddziela go tylko 
Dunajec. 

Jedną z największych atrakcji Pienin są głębokie, malownicze 
wąwozy. Przez Sobczyński wiedzie najstarsza droga na Trzy 
Korony. Białej Wody jest wąwozem łąkowym. Nad potokiem 
o tej samej nazwie leży skała Sfinks, która kształtem przy-
pomina egipski posąg w Gizie. Najpiękniejszy i najczęściej 
odwiedzany jest jednak wąwóz Homole w Pieninach Małych. 
Jego dnem płynie potoczek Kamionka, a pionowe ściany 
wznoszą się na wysokość 120 metrów! Wąwóz kończy grupa 
zerodowanych skał, nazywanych Kamiennymi Księgami. 
Ponoć zapisane są w nich ludzkie dzieje. Dotąd tylko jedne-
mu mędrcowi udało się je odczytać – niestety, wieść głosi, że 
potem postradał zmysły.  

Przez Homole prowadzi szlak na Wysoką. Aby dostać się na łąki 
leżące pod szczytem, trzeba pokonać niezbyt strome wzniesienie. 
Latem w bacówkach juhasi sprzedają tu oscypki i bundz. Warto 
odwiedzić to miejsce, zwłaszcza gdy w pobliskich Jaworkach 
odbywa się uroczysty redyk, czyli wiosenne wyprowadzanie 
owiec w góry lub jesienne sprowadzanie ich do zagród. Pobyt na 
hali rozpoczyna się na św. Wojciecha, czyli 23 kwietnia, a kończy 
w dzień św. Michała Archanioła – 29 września. Obojętnie jed-
nak, czy przyjedziemy tu wiosną czy jesienią, wrażeń z pewno-
ścią nie zabraknie.  Fo
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Główną 
atrakcją 
Pienin są 
głębokie, 
malownicze 
wąwozy. 
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Syrop klonowy 
jest świetnym 
zamiennikiem 
cukru i godną 
konkurencją 
miodu. 

Tomasz Borkowski

 P
orastające kanadyjski region Quebec klony oplatają 
tajemnicze kanaliki. Każdej wiosny do ustawionych 
pod drzewami pojemników spływa nimi lokalne złoto 
– sok, który wędruje na stoły wszystkich kontynentów. 

Jako pierwsi słodycz, karmelowy smak i lecznicze właściwości 
tego specyfiku poznali rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej. 
Oni też wpadli na pomysł jego odparowywania. Dziś produkowa-
ny, jak dwieście lat wcześniej, wyłącznie z naturalnych składników 
syrop jest świetnym zamiennikiem cukru i godną konkurencją dla 
miodu.

SŁODKIE ŻYCIE
Tak samo jak miód syrop klonowy jest bogatym źródłem cukrów 
prostych. Łatwo przyswajalne przez organizm węglowodany 
dostarczają energii i są niezastąpione przy hipoglikemii. Gęste 
ciecze łączą również właściwości bakteriobójcze. Syrop klono-
wy jest jednak od miodu mniej kaloryczny, przez co zyskuje na 
atrakcyjności jako element codziennej diety, który podnosi naszą 
odporność bez ryzyka przybrania na wadze. Tę właściwość pierw-
sze doceniły amerykańskie gwiazdy, które nie zaczynają dnia bez 
magicznego napoju z syropu klonowego, soku z cytryny i wody Fo
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ZDROWIE

Indianie przypisywali mu 
magiczne właściwości. 
Amerykanie nie zaczynają 
bez niego śniadania. Od 
niedawna pomaga im też 
schudnąć. Jest źródłem 
wielu witamin i minerałów. 
Syrop klonowy to kulinarny 
hit sezonu!

w kolorze 
bursztynu
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mineralnej. Odkąd do jego picia przyznała się Beyoncé Knowles, 
opracowana przez Stanleya Burroughsa dieta zaczęła zdobywać 
liczne grono wyznawców również poza show-biznesem. 

PRZYJACIEL NIE TYLKO OD SERCA
Popularność syropu klonowego przestaje dziwić, kiedy przyjrzy-
my się bliżej jego składowi. Widać wówczas, że mamy do czynie-
nia z prawdziwą bombą witaminową. Najliczniej występują w nim 
witaminy z grupy B, jak wspomagająca układ nerwowy i wzrok 
witamina B2, poprawiająca pracę mięśni, serca oraz korzystnie 
wpływająca na działanie układu nerwowego B6, a także regu-
lująca funkcjonowanie tarczycy witamina B7. Znajdziemy tam 
również wzmacniający włosy, skórę i paznokcie retinol, stosowany 
w profilaktyce miażdżycowej i chorób serca kwas foliowy oraz 
niacynę, czyli pierwszą pomoc w walce ze „złym” cholesterolem. 
W syropie klonowym kryje się także wiele minerałów, jak wapń, 
potas, magnez, żelazo czy fosfor, a zaledwie dwie łyżeczki tego 
specyfiku pokrywają aż dwadzieścia procent dziennego zapotrze-
bowania na cynk i cztery na mangan, bez którego nie możemy 
w pełni wykorzystać potencjału dostarczanych naszemu organi-
zmowi witamin. Cynk wymiata z naczyń krwionośnych nadmiar 
tłuszczu i cholesterolu. To także pierwiastek ważny szczególnie 
dla mężczyzn, u których reguluje pracę prostaty oraz działa wspo-
magająco w profilaktyce raka i leczeniu przerostu tego gruczołu. 

WCIĄŻ ZASKAKUJE
Nic więc dziwnego, że stały bywalec wielu spiżarni trafił w końcu 
do laboratoriów wielkich koncernów, a z nich do kremów regene-
rujących i odżywek do włosów. Na tym jednak nie koniec. Bada-
cze uniwersyteccy odkryli, że wzbogacenie diety o syrop klonowy 

wspomaga naszą wątrobę, a zawarte w nim składniki mogą być 
pomocne także przy leczeniu cukrzycy typu 2. Łącznie w słodkim 
syropie zlokalizowano pięćdziesiąt cztery pożyteczne dla naszego 
organizmu składniki, co stawia go w jednym rzędzie z takimi 
źródłami zdrowia w pigułce, jak jagody, czerwone wino i herbata. 
I chociaż wpływ wielu z nich naukowcy dopiero poznają, nie ule-
ga wątpliwości, że pojawienie się na rynku lekarstw i suplementów 
diety na bazie syropu klonowego jest jedynie kwestią czasu.  

CUKIER DO KOSZA
Żeby skorzystać z dobroczynnych właściwości syropu, nie mu-
simy jednak czekać na jego ekstrakty. Już dziś możemy zastąpić 
nim w naszej diecie biały cukier. Nowy słodzik z pewnością doda 
każdej potrawie niepowtarzalnego charakteru. Włączając go do ja-
dłospisu, pamiętajmy jednak, że im ciemniejszy kolor syropu, tym 
bardziej wyraźny jest jego charakterystyczny karmelowy smak. 
Dlatego brązowe odmiany najlepiej sprawdzają się w pieczeniu. 
Jasnego możemy natomiast z powodzeniem używać do deserów, 
napojów i potraw mięsnych. Odmierzając składniki, pamiętajmy, 
że szklanka cukru odpowiada trzem czwartym szklanki syropu. 
Chociaż słodki przysmak z Kanady spotkamy dziś w każdym 
hipermarkecie, zapakowany w małe buteleczki, nie jest to jednak 
jedyna postać, w której występuje. Od czasu do czasu możemy 
trafić na smakowe masło, sosy, przekąski, słodycze, piwo czy wino 
z jego dodatkiem, a możliwości łączenia go z innymi substan-
cjami jest nieskończenie wiele. Nic więc dziwnego, że dietetycy 
okrzyknęli syrop klonowy jedzeniem dwudziestego pierwszego 
wieku. Jedyną jego wadą jest wciąż stosunkowo wysoka w naszych 
sklepach cena. Zakup ten potraktujmy zatem jako słodką lokatę 
w to, co najcenniejsze – nasze zdrowie.  

KURCZAK W GLAZURZE 
Z SYROPU KLONOWEGO

Składniki:
  1/4 szklanki (60 ml) syropu 
klonowego
  1/4 szklanki (60 ml) wody
  pół łyżeczki chili w płatkach
  pół łyżeczki soli morskiej  
w płatkach
  szczypta grubo mielonego pieprzu
  2 piersi kurczaka o wadze 200 g 
każda 
  pieczony pasternak i zblanszowa-
ny groszek cukrowy

Przygotowanie:
Na patelni zagotuj na średnim ogniu 
syrop klonowy z wodą, chili, solą 
i pieprzem. Dodaj piersi kurczaka 
i duś je przez 4–5 minut z każdej 
strony. Mięso podawaj polane 
sosem z patelni, z dodatkiem paster-
naku i groszku cukrowego.

PRZEPISY Z WYKORZYSTANIEM 
SYROPU KLONOWEGO

FASOLA Z SYROPEM 
KLONOWYM

Składniki:
  2 szklanki drobnej fasoli, 
moczonej przez całą noc
  2 szklanki syropu klonowego
  4 plastry boczku pokrojonego 
w kostkę
  1 duża cebula pokrojona 
w kostkę
  1 łyżeczka suszonego imbiru
  1 łyżka mielonej gorczycy

Przygotowanie:
Przełóż fasolę do garnka, zalej 
wodą tak, aby ją przykryć, i gotuj 
na małym ogniu przez pół godzi-
ny. Następnie odsącz ją i przełóż 
do żaroodpornego naczynia 
ze szczelną pokrywą. Dodaj 
syrop klonowy, boczek, cebulę, 
imbir i gorczycę. Piecz, aż fasola 
wchłonie cały płyn i stanie się 
brązowa (ok. 1,5 godz.).
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Wiersze dla 
młodszych 
i starszych 
dzieci oraz 
całkiem dużych 
dorosłych...
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Rozmawiała Agnieszka Senderska

Jestem świeżo po lekturze pana wierszy z tomiku 
„Wnukochwilki”. Nie tylko ja, ale także moje dzieci 
jesteśmy pod wrażeniem wierszyków. Jak powsta-
ły „Wnukochwilki”?
Książka ta powstała niejako na zamówienie mojej wnuczki, 
a potem kolejnych wnucząt. Napisałem wierszyki dla młodszych 
i starszych dzieci oraz całkiem dużych dorosłych, czyli dziad-
ków. Wiersze te przeznaczone są do słuchania i czytania razem. 
Dodam, że jest to książka niezwykła pod względem edytorskim. 
Okładkę wykonano z płótna, zarówno grzbiet i strony są szyte  
– a więc w takim standardzie jak książki z mojego dzieciństwa. 
Były one tanie i porządnie zrobione.

Skąd nazwa „Wnukochwilki”?
Z tym tytułem wiąże się zabawna historia. Nie skłamię, jeśli 
powiem, że nazwa ta powstała miedzy zupą a drugim daniem, 
w czasie  obiadu w domu Państwa Profesorostwa  Juszczyków 
w Poznaniu. Ktoś z zebranych zaproponował tytuł: „Wierszyki 
dla dzieci?”, a prof. Juszczyk na to: „Broń cię, Panie Boże!”, po 
czym usiadł z boku na kanapie, sięgnął po swoje piękne pióro, 
a po chwili wręczył mi karteczkę z wykaligrafowanym tytułem: 
„WNUKOCHWILKI”. To było to!

Kto jest autorem intrygujących ilustracji do pana 
książki?
Ilustrowała ją Gabriela Cichowska. Należy ona do najwybitniej-
szych współczesnych ilustratorów literatury dziecięcej i mło-
dzieżowej. Ma dopiero 28 lat i jest wykładowcą–asystentem na 
Wydziale Grafiki i Malarstwa na ASP w Łodzi. Jest laureatką 
wielu konkursów krajowych i zagranicznych. W marcu ubiegłego 
roku pani Gabriela otrzymała nagrodę „Opera Prima” za najlep-
szy debiut na prestiżowych Międzynarodowych Targach Książki 
Dziecięcej (Bologna Children's Book Fair) w Bolonii. Dodam, że 
pokonała wielu konkurentów. Nagrodzone zostały jej ilustracje 
do książeczki „Słoniątko” („Fantie") wydanej w Hanowerze przez 
Gimpel Verlag. W Polsce natomiast tytuł ten ukazał się nakładem 
wydawnictwa Muchomor.  
Jako ciekawostka, wszystkie ilustracje do „Wnukochwilek” po-
wstały bez użycia komputera. To są rysunki malowane, wycinane, 
animowane na płaszczyźnie tła, a następnie skanowane. Kompu-
ter został wykorzystany jedynie na tym ostatnim etapie.

Wiersze z książki „Wnukochwilki” ukazały się 
także na płytach… zarówno w wersji recytowanej 
przez pana, jak i wersji muzycznej.
Autorem podkładów muzycznych do „Wnukochwilek” w wersji 
audio jest znany rzeszowski muzyk Jarosław Babula. Mam szczę-
ście, że na swojej drodze spotykam wyjątkowych ludzi. Autorem Il
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pisze wiersze
PAN PEDIATRA

Doktor Jerzy Maciej Sieklucki na co dzień jest ordynatorem 
Oddziału Zakaźnego Szpitala w Łańcucie, a w wolnych chwilach… 
pisze. Pisanie jest według niego czystą zabawą i gimnastyką dla 
umysłu. „Te wiersze działają profilaktycznie, a wręcz leczniczo”  
– uważają odbiorcy jego twórczości. 
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muzyki i aranżacji do tej drugiej płyty jest Tomasz Orzechowski 
z formacji „Morże być”. To on wpadł na pomysł, aby moje wiersze 
zaśpiewał zespół „Dzieci w Trampkach” – uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Łańcucie. Uważam to za nasz wielki sukces! 
Płyta okazała się hitem. Na przykładzie własnych wnucząt i mo-
ich małych pacjentów obserwuję, że dzieci lubią śpiewać piosenki 
z tej płyty. To dobrze rokuje!
Te dzieciaki śpiewają naprawdę rewelacyjnie! Myślę, że w porów-
naniu z „Arką Noego”, czy innymi znanymi w Polsce zespołami 
dziecięcymi, „Dzieci w trampkach” nie powinny mieć żadnych 
kompleksów. Dodam, że krążek został nagrany perfekcyjnie, 
dzięki współpracy ze studiem nagrań w Łomiankach.

Pana twórczość znana jest także za oceanem…
To prawda. Fakt, że 12 moich wierszy zostało przetłumaczonych 
na język angielski, również zawdzięczam moim przyjaciołom. 
W Stanach Zjednoczonych mieszka mój serdeczny kolega,  
dr Marian Ołpiński, który wiele lat temu wyjechał z Polski.  
Z wykształcenia lekarz, świetnie zresztą piszący, podjął się prze-
kładu tych wierszy na angielski. Wspólnie ze swoją żoną Barbarą, 

rodowitą Amerykanką, osobą doskonale wykształconą w dziedzi-
nie literatury i sztuki, zrobili świetne tłumaczenie. Moim zdaniem 
przynajmniej dwa wierszyki są lepsze od oryginałów.
Teraz staramy się, aby „Wnukochwilki” zarówno w wersji angiel-
skiej, jak i oryginalnej, były rozpowszechnione w portalu inter-
netowym. Spodziewamy się szerokiego odbioru w wśród Polonii 
anglojęzycznej. To bardzo ważny projekt. Pracujemy obecnie nad 
animacją rysunków. 
Dodam, że na tych tekstach można uczyć się polskiego. Wiersze 
bardzo łatwo wpadają w ucho. Małe dzieci szybko je zapamiętują, 
a starsze uczą się czytać. To mnie bardzo cieszy!

Tworzy Pan nie tylko wiersze dla dzieci, ale i po-
ezję dla dorosłych. Jak to się stało, że pańskie 
ballady bożonarodzeniowe zostały zaadaptowane 
przez rockowy zespół „Morże być”, specjalizujący 
się w śpiewaniu żeglarskich piosenek?
Dwa lata temu wydaliśmy płytę „Choinka ustrojona” z dwunasto-
ma balladami bożonarodzeniowymi. Ktoś ładnie określił je mia-
nem „pastorałek z przytupem”. Ja piszę liryczne teksty, a zespół 
„Morże  być” gra muzykę folkowo-rockową. Wydawać by się na 
pozór mogło, że jedno do drugiego pasuje jak… pięść do oka. Dziś 
mogę powiedzieć, że był to eksperyment, który powiódł się.
A wrażenie po przesłuchaniu tej płyty jest takie, że słuchacz 
wpada w głęboką zadumę. To połączenie porównałbym do sosu 
słodko-kwaśnego, dodanego do potrawy. Kiedyś jadłem nawet 
befsztyk z czekoladą… Utworów z naszej płyty można było posłu-
chać w okresie świątecznym na portalach internetowych, w radiu, 
a także w TV Rzeszów. Piosenka „Już nadeszły święta” zajęła II 
miejsce w konkursie bydgoskiego Radia PiK i portalu Fabryka 
Zespołów. Tak samo w konkursie „Radia Rzeszów”. W czasie 
ostatnich świąt „Radio Rzeszów” naszą płytę grało „na okrągło”. 
Czego chcieć więcej?

A co to jest „szopka zakaźna”?
Farsa dotycząca historii odkrycia i późniejszych perturbacji z wi-
rusem C pt. „Drama hepatologica vel Ceomedia infectiosa czyli 

Ballady 
autorstwa dr. 
Siekluckiego 
w wykonaniu 
zespołu 
„Morże być”
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Szopka Zakaźna” powstała siedem lat temu. Pomysłodawcą nie 
mógł być nikt inny jak prof. Juszczyk. Autorem muzyki jest dr Pa-
weł Migdalski z Kliniki Chorób Zakaźnych w Poznaniu, a słowa 
napisałem ja. Charakter sztuki utrzymany jest w stylu boyowskim. 
Jest to 40 minut scenicznej zabawy, w której „ciągniemy za nogę”, 
jak to mówią Anglicy, całą grupę „zakaźnych” autorytetów profe-
sorskich. Są tam 3 akty, 12 scen, 12 piosenek, przewrotne teksty  
– oj, dzieje się na scenie, oj, dzieje. Jednym słowem, niezapomnia-
na zabawa. „Szopka...” wystawiona została, niestety jednorazowo, 
przez aktorów teatru Maska z Rzeszowa.

Niestraszne są Panu występy sceniczne…
W mojej pamięci zapisał się szczególnie jeden występ z moim 
udziałem w Rynie – w całości przygotowany i zagrany przez grupę 
lekarzy, co nie zdarza się często. Przedstawialiśmy wyłącznie 
własną twórczość muzyczną i literacką. Uwerturą były kompo-
zycje dr. Pawła Migdalskiego (z Poznania) do moich tekstów. 
Występ rozpoczynał prof. Juszczyk, czytając swoich 5 znakomi-
tych wierszy i rozgrzewając publiczność. Potem na scenie byłem 
ja, recytujący „damsko-męskie”, czasem mocne teksty swojego 
autorstwa, i koleżanka, docent Anita Wnuk (ze Szczecina), jako 
moja partnerka. Akompaniament dr. Zbyszka Deronia (z Łodzi) 
podkreślał wyjątkową atmosferę.
Na widowni znajdowało się 150 osób. Na początku byłem przera-
żony, zastanawiałem się, jak uda mi się zapanować nad publicz-
nością. Ba, ja się po prostu bałem, że zostanę wygwizdany. Stał 
się jednak cud! Udało nam się zapanować nad widownią. Miałem 
wrażenie, że sala, na której występujemy, jest plastyczna, że mo-
głem z nią zrobić wszystko. Była cisza, jak makiem zasiał. Występ 
trwał 50 minut. Powiem szczerze, że był to jeden z najprzyjemniej-
szych wieczorów.

Medycyna, poezja i co jeszcze…?
Doceniam dobre wina (choć nie uznaję się za znawcę) i sztukę 
kulinarną. Udało mi się nawet zebrać kilka tysięcy zdjęć z całego 
świata z różnych okoliczności restauracyjno-garmażeryjnych. 

Uważam, że poznawanie świata przez kuchnię jest fascynującą 
sprawą. Kiedyś nawet z prof. Juszczykiem mieliśmy pomysł na 
pewną publikację.

Gdyby miał Pan możliwość wyboru, to zdecydo-
wałby się Pan raz jeszcze na medycynę?
Oczywiście. Pisanie wierszy i tekstów traktuję jako czystą zabawą 
i gimnastykę dla umysłu. Jedni w wolnych chwilach wybierają 
windsurfing czy górskie wędrówki, a ja akurat piszę „wierszyki”… 
Poza tym jeżdżę na nartach i podróżuję. Jestem pasjonatem tego 
wszystkiego, co znajdowało się w obrębie dawnej Monarchii 
Austro-Węgierskiej. Dokładnie 15 lat temu, w marcu 1997 roku, 
z grupą przyjaciół założyliśmy „Cesarsko-Królewskie Wschodnio-
galicyjskie Umiarkowane i Niedochodowe Towarzystwo Przyja-
ciół Dobrego Wojaka Szwejka Ordynansa 11 Kompanii Marszo-
wej 91 Pułku Piechoty z Czeskich Budziejowic Pod Patronatem 
Miłościwie Mu Panującego Najjaśniejszego Pana Franciszka 
Józefa I”. Działamy do dziś. Jest nas 34 członków stałych i grupa 
sympatyków. Kraje dawnej C.K. Monarchii to tereny naszych 
corocznych „manewrów”. Mamy ich za sobą już kilkanaście. 
a w tym roku jesienią „zdobędziemy” Bośnię i Hercegowinę.
Jeśli chodzi o moje pisanie, to mam pełną świadomość jego 
amatorstwa. Nie staram się tym chwalić. Jednak tak się składa, że 
mam wyjątkowe szczęście do ludzi! To nie dzieło przypadku, że 
trafiam na świetnego kompozytora i aranżera lub na ilustratorkę, 
która jest ewenementem w skali kraju. Ze współpracy z tymi oso-
bami wynikają ciekawe rzeczy. To mnie niezmiernie cieszy. 

Kto jest Pana pierwszym odbiorcą?
Zawsze moja żona.

Jakich polskich poetów Pan podziwia?
Wychowałem się na Gałczyńskim, a twórczość Starszych Panów 
wyssałem niemal z mlekiem matki. Podziwiam też twórczość 
Agnieszki Osieckiej. To są dla mnie ikony absolutne! Moim celem 
nie jest jednak replikowanie żadnego stylu. Staram się, aby moja 
twórczość była inna.  

Wszystkie 
ilustracje 
do książki 
powstały 
bez użycia 
komputera

Wiersze  
z książki  
„Wnukochwilki” 
ukazały się także 
na płytach



Polska Marilyn Monroe
Iza Komendołowicz 
„Elka”
Wydawnictwo Literackie
Wyd. I
Str. 408

JAKA BYŁA ELŻBIETA 
CZYŻEWSKA W CZASACH 
NAJWIĘKSZEJ POPULARNOŚCI? 
DLACZEGO NAZYWANO JĄ 
POLSKĄ MARILYN MONROE 
I CYBULSKIM W SPÓDNICY? 

Odpowiedź znajdziemy w odważnym i roz-
pisanym na wiele głosów portrecie jednej 
z najpopularniejszych polskich aktorek 
lat 60. XX w. Osoby o wielkim talencie 
i sile charakteru. Po debiucie w 1959 roku 
błyskawicznie zdobyła popularność dzięki 
komediom „Mąż swojej żony”, „Gdzie 
jest generał”, „Żona dla Australijczyka”, 
i „Małżeństwo z rozsądku”. „Elka” miała 
na swoim koncie też znaczące role drama-
tyczne, z których najlepiej zapamiętano tę 
ostatnią przed emigracją – we „Wszystko 
na sprzedaż” Wajdy. Jako aktorka teatral-
na spełniała się na deskach Teatru Dra-
matycznego w Warszawie. W roku 1967 
wyemigrowała do USA wraz z mężem  
– Dawidem Halberstamem, dziennika-
rzem wydalonym z Polski za krytykę 
Gomułki. W ciągu 33 lat zagrała tam kilka 
epizodów i drobnych ról w filmach i seria-
lach (m.in. w „Seksie w wielkim mieście”). 
Występowała na deskach scen off-Broad-
wayu, została uhonorowana nagrodą 
nowojorskiej krytyki. Nigdy nie wróciła do 
Polski na stałe. Zmarła w 2010 roku w No-
wym Jorku, przegrywając walkę z rakiem. 
W bogato ilustrowanej książce wspomina-
ją ją koledzy aktorzy, reżyserzy, artyści, 
przyjaciele, znajomi z Polski i USA. 

Pop z przekąsem
Gotye, „Making Mirrors”
Universal Music Polska

HISTORIA KARIERY 
AUSTRALIJSKIEGO MUZYKA, 
WYSTĘPUJĄCEGO POD 
PSEUDONIMEM GOTYE, 
TO PRZYKŁAD POTĘGI 
INTERNETU. 

Gdyby nie youtube, nikt mieszkający poza 
antypodami nie usłyszałby o młodym 
wykonawcy, a wytwórniom płytowym nie 
opłaciłoby się zainwestować w niszowe-
go twórcę. A jednak to właśnie nagrany 
przez niego album „Making Mirrors” jest 
dziś jednym z najlepiej sprzedających się 
krążków na świecie. 
Jego twórczość często porównuje się 
z brzmieniem takich zespołów, jak 
Genesis czy The Police. Jednak Gotye 
to muzyk o własnym, bardzo charaktery-
stycznym stylu, który zdążył wypracować 
przez lata funkcjonowania na scenie 
muzyki alternatywnej. „Making Mirrors” 
jest trzecim krążkiem w jego dorobku 
i pierwszym, który zyskał uznanie szer-
szej publiczności. 
Artysta zaskakuje w nim odważnym 
łączeniem często bardzo odległych od 
siebie gatunków muzycznych, doskonale 
panując nad płynącymi z melodii emo-
cjami. Świetnie współgrają tu zarówno 
tradycyjne instrumenty, jak i elektryczne 
bity. Gotye to także mistrz szczegółu. Do-
prowadzone do perfekcji akordy każdego 
z dwunastu znajdujących się na płycie 
utworów zabierają słuchającego w podróż 
po nieznanych dotąd obszarach popu.

Dzienników ciąg dalszy
Sławomir Mrożek,  
Dziennik t. 2 1970–1979
Wydawnictwo Literackie
Red. Anita Kasperek,  
Anna Zaremba-Michalska, Maciej Urbanowski
Wyd. I
Str. 856

PRZED CZYTELNIKAMI 
KOLEJNY ETAP FASCYNUJĄCEJ 
INTELEKTUALNEJ PRZYGODY, 
JAKĄ JEST OBCOWANIE ZE 
WSPOMNIENIAMI WYBITNEGO 
PISARZA. 

Tom pierwszy ujawnił, jak młody Mrożek 
widział przez swe „zbuntowane okulary” 
życie codzienne w PRL-u i dlaczego 
zdecydował się w roku 1963 na emigra-
cję. Drugi tom obejmuje lata 1970–1979. 
Na zaproszenie Fundacji Forda Mrożek 
spędził wówczas pół roku 1970 w Stanach 
Zjednoczonych, potem podróżował po 
Europie, ponownie wrócił do USA i po 
raz pierwszy też odwiedził Amerykę Po-
łudniową. Cały czas, z dużym poczuciem 
humoru i dystansem do siebie samego, 
obserwował, oceniał, porównywał, szukał 
inspiracji. Wystarczy przypomnieć, że to 
w tym okresie powstała sztuka „Emigran-
ci”. Zapiski Mrożka pomagają czytelni-
kowi nie tylko zajrzeć w prywatny świat 
dramaturga, ale też poznać jego zdanie 
o świecie zachodnim. Jednak opisy ludzi 
i zdarzeń są tylko dodatkiem do zmagań 
wewnętrznych. Autor „Tanga” musiał so-
bie poradzić m.in. z typowym dylematem 
intelektualistów ze wschodniej Europy, 
którzy decydowali, czy zostając w kraju, 
chcą zachowania tożsamości za cenę 
kompromisu, czy emigrując – wybierają 
wolność połączoną z ryzykiem utraty 
korzeni. 
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BIAŁA PODLASKA
 Poradnia Chorób Zakaźnych,

ul. Terebelska 57/65
21-500 Biała Podlaska,
tel. 83 342 814 147
dr Irena Kijuk
dr Halina Romaniuk

BIAŁYSTOK
 Klinika Chorób Zakaźnych

Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. K. Dłuskiego,
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, 
tel./fax 85 741 69 21
kierownik kliniki: 
prof. dr hab. n. med. Robert 
Flisiak
doc. dr Tadeusz Wojciech 
Łapiński
prof. dr hab. Anatol Panasiuk
e-mail: doctors@poczta.onet.pl

 Praktyka prywatna
doc. dr Tadeusz Wojciech 
Łapiński
Centrum Medyczne Białystok, 
ul. Niedźwiedzia 69 – gabinet 104
tel. 85 740 94 91
tel. kom. 604 651 709
e-mail: twlapinski@wp.pl

 Praktyka prywatna
prof. dr hab. Anatol Panasiuk,
ul. Leszczynowa 17,
Białystok-Grabówka,
tel. kom. 605 134 720
e-mail: anatol@panasiuk.pl
www.panasiuk.pl

BOLESŁAWIEC
 Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Bolesławcu, Poradnia Chorób 
Zakaźnych
ul. Jeleniogórska 4,
59-700 Bolesławiec,
tel. 75 738 01 20
ordynator: lek. med. Jan Hałubiec

BUSKO-ZDRÓJ
 Zespół Opieki Zdrowotnej 

Szpital Oddział Chorób 
Zakaźnych,
ul. Bohaterów Warszawy 67, 
28-100 Busko-Zdrój,
ordynator:  
lek. med. Grażyna Cieślik
spec. chorób zakaźnych, 
z-ca ordynatora:  dr n. med. Ewa 
Dutkiewicz, 
spec. chorób zakaźnych 

BYDGOSZCZ
 Wojewódzki Szpital  

Obserwacyjno-Zakaźny,
ul. św. Floriana 12,
85-030 Bydgoszcz,
Katedra i Klinika Chorób Zakaź-
nych AM
kierownik:
prof. dr hab. n. med. Waldemar 
Halota
prof. dr hab. n. med. Małgorzata 
Pawłowska

tel. 52 325 56 05
fax 52 345 71 95
e-mail: wsozse@mpn.pl

BYTOM
 Szpital Specjalistyczny nr 1,

ul. Legionów 49, 41-902 Bytom,
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i Hepatologii Zakaźnej
p.o. ordynatora oddziału:
dr n. med. Lucjan Kępa
tel. 32 281 92 41 (do 45)
Poradnia Wirusowego Zapa-
lenia Wątroby przy Szpitalu 
Specjalistycznym nr 1,
tel. 32 281 92 41

CHEŁM
 Samodzielny Publiczny Woje-

wódzki  Szpital Specjalistyczny
Poradnia Chorób Zakaźnych,
ul. Szpitalna 53, pawilon B
22-100 Chełm,
lek. med. Elżbieta Dąbek-Caban
lek. med. Maria Kornas-Rypina
lek. med. Lucyna Korecka
tel. 82 562 33 61  
– gabinet lekarski
tel. 82 562 33 58 – poradnia

CHORZÓW
 Szpital Specjalistyczny 

w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10,  
41-500 Chorzów
Oddział Kliniczny Chorób 
Zakaźnych, Chorób Wątroby 
i Nabytych Niedoborów Odpor-
nościowych
dr hab. n. med. Włodzimierz 
Mazur
tel. 32 3499341
Poradnia Hepatologiczna
lek. med. Dorota Meier
tel. 32 349 93 82

CIECHANÓW
 Specjalistyczny Szpital Woj-

skowy w Ciechanowie SPZOZ
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
06-400 Ciechanów,
dr Dariusz Goryszewski
tel. 23 673 03 42

CIESZYN
 ZZOZ w Cieszynie, Szpital 

Sióstr Elżbietanek, Oddział 
Obserwacyjno-Zakaźny,
ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn,
ordynator:  
lek. med. Bronisława Szlauer
tel. 33 852 05 46 wew. 162
Poradnia Hepatologiczna  
– wew. 140

CZĘSTOCHOWA
 Wojewódzki Szpital Zespolony, 

ul. PCK 1, 42-200 Częstochowa,
Oddział Zakaźny i Poradnia 
Hepatologiczna
dr Edyta Jezierska
tel. 34 325 26 11 i 325 26 19

DĄBROWA  
TARNOWSKA

 Szpital im. S. Patrycego
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,
ul. Szpitalna 1,
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
dr Zbigniew Martyka
tel. 14 642 28 31
fax 14 642 27 14
e-mail: zoz-datar@post.pl

DĘBICA
 Szpital Miejski (ZOZ)

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i Chorób Wątroby
ul. Krakowska 91,  
39-200 Dębica,
lek. med. Teresa Brzostek
tel. 14 680 83 84 – sekretariat, 
tel. 14 680 83 87 – gabinet 
lekarski, 
tel. 14 680 84 08 – poradnia 
hepatologiczna

ELBLĄG
 Szpital im. Jana Pawła II

Oddział Zakaźny,
ul. Żeromskiego 22, 
22-300 Elbląg,
ordynator Oddziału Zakaźnego:
dr Elżbieta Hajer
tel. 55 230 42 30, 230 42 58, 
wew. 212

EŁK
 Samodzielny Niepubliczny 

ZOZ Vita, 
ul. Kochanowskiego 68A,
10-300 Ełk,
dr Iwona Mierzejewska
dr Krzysztof Kropiwnicki
tel. 87 620 05 45

GDAŃSK
 Pomorskie Centrum Chorób

Zakaźnych i Gruźlicy
Klinika Chorób Zakaźnych AM,
ul. Smoluchowskiego 18,
80-214 Gdańsk,
kierownik:
dr med. Tomasz Smiatacz
konsultant wojewódzki:
dr Krystyna Witczak-Malinowska 
tel. 58 341 28 87 sekretariat
www.pcchz.pl

GIŻYCKO
 Samodzielny Publiczny ZOZ

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

GORZÓW   
WIELKOPOLSKI 

 SP Szpital Wojewódzki
Poradnia Chorób Wątroby,
ul. Walczaka 42,
66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. 95 732 20 41

JASŁO
  Szpital Specjalistyczny 

w Jaśle, Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny i WZW,  
38-200 Jasło, ul. Lwowska 22,
kierownik oddziału:
lek. med. Lucyna Misiołek
tel. 13 443 75 44

JAROSŁAW
 Centrum Opieki Medycznej 

w Jarosławiu
Oddział Obserwacyjno-Za-
kaźny,
ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław,
kierownik oddziału:
lek. med. Małgorzata  
Dankiewicz
tel. 16 621 54 21

KALISZ
 Poradnia Hepatologiczna,

ul. Podkowieńskiego 2,
62-800 Kalisz,
dr Rafał Krygier
tel. 62 766 49 66

KATOWICE
 Oddział Gastroenterologii SP

Centralny Szpital Kliniczny
im. K. Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego,
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice,
kierownik:
prof. dr hab. Marek Hartleb
dr n. med. Joanna Musialik
tel. 32 789 40 00 - centrala,
tel. 32 789 40 34 - poradnia
www.csk.katowice.pl

 NZOZ ALL MEDICUS
ul. Głogowska 28
40-660 Katowice
tel. 32 357 05 66

KIELCE
 Wojewódzki Szpital Zespo-

lony, Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny,
ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce,
ordynator: 
doc. dr hab. n. med. Wiesław 
Kryczka
tel. 41 363 71 34
e-mail: wkryczka@mp.pl

KONIN
 Wojewódzki Szpital Zespolo-

ny, Oddział Chorób Zakaźnych,
ul. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin,
dr Zbigniew Pęczak
tel. 63 240 44 92 - poradnia

 Poradnia Chorób Zakaźnych
Os. Słoneczne 2
62-571 Żychlin k Konina
dr Rafał Krygier
tel. 63 211 20 47

KOSZALIN
 Szpital Wojewódzki

Oddział Obserwacyjno-Za-
kaźny, 

ul. Chałubińskiego 7,
75-581 Koszalin,
ordynator: dr Jacek Wróblewski
tel. 94 348 81 61 – ordynator
tel. 94 348 82 92

KRAKÓW
 Wojewódzkie Centrum Dia-

gnostyki Terapii Wirusowych 
Zapaleń Wątroby, Hepatologii 
z Poradnią Specjalistyczną i Od-
działem Wirusowego Zapalenia 
Wątroby i Hepatologii,
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,
kierownik:
lek. med. Barbara Baka-Ćwierz
zastępca kierownika:
lek. med. Jolanta Hojoł-Wróbel
tel./fax 12 614 22 73 – sekretariat
tel. 12 614 22 80 – rejestracja 
poradni,
tel. 12 614 22 82 – dyżurka lekar-
ska, oddział

 Klinika Chorób Zakaźnych
i Hepatologii, Szpital Uniwer-
sytecki,
ul. Śniadeckich 5, 31-531 Kraków,
kierownik:
prof. dr hab. n. med. Tomasz 
Mach
tel. 12 424 73 40 – recepcja,
tel. 12 424 73 55
tel. 12 424 73 60 – poradnia

 Szpital Specjalistyczny im.  
S. Żeromskiego Oddział Obser-
wacyjno-Zakaźny,
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków,
dr n med. Barbara Postawa-
-Kłosińska
tel. 12 644 01 44
Poradnia Chorób Zakaźnych  
dla Dorosłych
wew. 502 czynny pn.–pt. 9–12
Gabinet Hepatologiczny
czynny: pon. 7–17.30, wt. 7– 20,
śr. 10–20, czw. 7–20

 V Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Polikliniką Oddział Obserwa-
cyjno-Zakaźny,
ul. Wrocławska 1/3, 30-901 Kraków,
tel. 12 630 83 24 lub 42
kierownik: 
dr Artur Lipczyński

LUBLIN
 Samodzielny Publiczny 

Szpital Kliniczny nr 1,
Klinika Chorób Zakaźnych, 
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin,
kierownik: 
dr hab. n. med. Krzysztof 
Tomasiewicz, 
tel.  81 534 94 14 – sekretariat, 
tel.  81 534 94 18 – Poradnia 
Chorób Zakaźnych 

ŁAŃCUT
 Centrum Medyczne w Łańcu-

cie Sp. z o.o., Oddział Chorób 
Zakaźnych z pododdziałem 
Hepatologicznym, 
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ul. Paderewskiego 5, 
37-100 Łańcut, 
dr n. med. Jerzy Sieklucki, 
tel. 17 224 02 92 – oddział 
Poradnia Chorób Zakaźnych
tel. 17 224 01 00 – centrala

ŁÓDŹ
 Specjalistyczny Szpital

Wojewódzki im. Biegańskiego
Klinika Chorób Wątroby UM,
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź,
Ordynator: 
Doc. dr hab. n. med. Maciej 
Jabłkowski

 Oddział Obserwacyjno-Za-
kaźny i Chorób Wątroby
ordynator: dr Zbigniew Deroń
Oddział Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Pasożytniczych
prof. dr hab. med. Jan Kuydowicz

 Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny
ordynator: 
prof. dr hab. med. Daniela 
Dworniak

ŁUKÓW
 Poradnia Chorób Zakaźnych

ul. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków,
tel. 25 798 96 25
ordynator: dr Bożena Gajownik

MIELEC
 Szpital Powiatowy

im. Edmunda Biernackiego
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych,
ul. Żeromskiego 22, 
39-300 Mielec,
lek. med. Józef Sznajder
tel. 17 78 00 378
www.zoz.mielec.pl

MYSŁOWICE
 ID Clinic

Poradnia Hepatologiczna
ul. Janowska 19, 41-400 Mysłowice
Tel. 32 6161394 
dr n. med. Ewa Janczewska
dr n. med. Arkadiusz Pisula

OLSZTYN
 Poradnia Hepatologiczna,

ul. Żołnierska 16 a, 10-561 Olsztyn,
tel. 89 538 64 86

 Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny,
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,
dr Jolanta Citko
tel. 89 538 65 99

OPOLE
 Szpital Wojewódzki w Opolu, 

Oddział Zakaźny/Poradnia
Hepatologiczna,
ul. Kośnego 53, 45-372 Opole,
ordynator: lek. med. Wiesława 
Błudzin
tel. 77 443 30 64

OSTROŁĘKA
 Poradnia Chorób Zakaźnych,

ul. Sienkiewicza 56, 
07-409 Ostrołęka, 
tel. 29 765 12 77
ordynator:
dr Małgorzata Giżycka
tel. 29 765 13 93

PŁOCK
 Wojewódzki Szpital Zespolo-

ny Oddział Chorób Zakaźnych,
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock,
dr Małgorzata Galon
tel. 24 364 62 13 – pokój lekarski

POZNAŃ
 Wojewódzki Szpital im. 

Strusia (ZOZ Stare Miasto)
Klinika Chorób Zakaźnych AM
Wojewódzka Poradnia WZW,
ul. Szwajcarska 3, 61-003 Poznań,
kierownik: 
prof. dr hab. n. med.Iwona 
Mozer Lisewska
tel. 61 873 93 76 sekretariat
kierownik Poradni WZW:
dr Iwona Bereszyńska
tel. 61 877 36 87

 Poradnia WZW Bamberski 
Dwór (kontrakt z NFZ i pry-
watnie),
ul. św. Wawrzyńca 11,
60-539 Poznań,
rejestracja: tel. 61 848 14 10
w godz. 8-20
dr Iwona Bereszyńska
przyjmuje: poniedziałki:  
16.30-18.30, piątki: 15.30-17.30
prof. Jacek Juszczyk
przyjmuje prywatnie:
Przychodnia Arsmedica
ul. Podgórna 4, 61-829 Poznań
tel. 61 852 81 08

PRZEMYŚL
 Wojewódzki Szpital im. Św. 

Ojca Pio w Przemyślu
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
ul. Rogozińskiego 30, 
 37-700 Przemyśl,
ordynator: 
lek. med. Danuta Malcher-Bober
tel.16 670 22 22 – oddział,
16 670 21 26 – Poradnia Chorób 
Zakaźnych

PRZEŹMIEROWO 
 Gabinet Prywatny

ul. Rynkowa 63,
62-081 Przeźmierowo,
dr Iwona Bereszyńska
tel. 61 816 39 00
ewiq@wp.pl

PUŁAWY
 ZOZ Puławy Oddział

Chorób Zakaźnych,
ul. Bema 1, 24-100 Puławy,

lek. med. Tomasz Piekoś
tel. 81 886 42 91

RACIBÓRZ
 Szpital Rejonowy im.

dr Józefa Rostka w Raciborzu
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz, 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Hepatologiczna
ordynator: 
dr n.med. Iwona Olszok
tel. 32 755 50 50

RADOM
 Radomski Szpital Specjali-

styczny Oddział Zakaźny,
ul. Tochtermana 1, 
26-600 Radom,
dr Grzegorz Stolarek
tel. 48 361 52 23

RZESZÓW
 Medicor Centrum Medyczne 

Poradnia Chorób Zakaźnych, 
Poradnia Hepatologiczna, 
ul. Jabłońskiego 2/4, 
35-068 Rzeszów, 
lek. med. Robert Pleśniak
poniedziałek 16.40-20.00, 
co druga środa 09.00-11.00

SANOK
 Szpital SPZOZ

Oddział Chorób Zakaźnych,
ul. 800-lecia 26,  
38-500 Sanok,
tel. 13 465 62 45 – pokój lekarski
Elżbieta Jurasz
Renata Kornasiewicz-Dubiel
kierownik:
lek. med. Stanisława Warzycha
www.zozsanok.pl
Poradnia Chorób Zakaźnych
tel. 13 465 62 42
czynna od poniedziałku do 
piątku od 11 do 13
leczeni interferonem przyjmo-
wani są we wtorki (lek. med. 
Renata Kornasiewicz-Dubiel) 
i czwartki (lek. med. Elżbieta 
Jurasz) od 8 do 13

STARACHOWICE
 Powiatowy ZOZ,

27-200 Starachowice, 
ul. Radomska 70,
Oddział Obserwacyjno-Za-
kaźny, 
ordynator: 
dr Jadwiga Maciukajć

SZCZECIN
 Pomorska Akademia Me-

dyczna Oddział Hepatologiczny
Klinika Chorób Zakaźnych,
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin,
kierownik:
prof. Anna Boroń-Kaczmarska
tel. 91 431 62 42 - sekretariat
e-mail: annabk@inet.com.pl

 Poradnia WZW,
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin,
kierownik:
prof. dr hab. med. Marta  
Wawrzynowicz-Syczewska
tel. 91 454 10 07
Hepatologiczny Punkt Konsul-
tacyjny
środy i czwartki 11-13
dr Anita Wnuk 
prof. dr hab. med. Marta  
Wawrzynowicz-Syczewska
ul. Broniewskiego 12,  
71-455 Szczecin,
tel. 91 454 10 07 w. 442 lub 445
rejestracja 454 24 50
e-mail wwoj@poczta.wp.pl,
marta.syczewska@przeszczep.pl

TORUŃ
 Wojewódzki Szpital 

Obserwacyjno-Zakaźny,
ul. Krasińskiego 4/4A,
87-100 Toruń,
Oddział Zakaźny-Dziecięcy 
ordynator:
dr n. med.  Elżbieta Strawińska
tel. 56 658 25 60
Oddział Hepatologiczny
dr Bożena Balewska-Hilde-
brandt
tel. 56 658 25 07

TYCHY
 Wojewódzki Szpital Specjali-

styczny nr 1 
im. prof. Józefa Gasińskiego,
ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy,
dr n. med. Tomasz Macura
tel. 32 325 43 03

WAŁBRZYCH 
 Specjalistyczny Szpital im. 

dra Alfreda Sokołowskiego,  
Poradnia Chorób Zakaźnych,
ul. Stefana Batorego 4,
58-300 Wałbrzych,
tel. 74 648 98 84
ordynator:
dr n. med. Krystyna Augusty-
niak
 
WAŁCZ

 107 Szpital Wojskowy z Przy-
chodnią, Oddział Zakaźny, 
ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,
ordynator: 
dr Mariusz Mróz
tel. 67 250 29 11 pok. ordynatora
tel. 67 259 29 12 pok. pielę-
gniarek
www.107sw.mil.pl

WARSZAWA
 Wojewódzki Szpital Zakaźny

Klinika Hepatologii i Nabytych
Niedoborów Odporności UM,
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa,
tel. 22 335 53 52

Oddział Zakaźny VII 
ordynator: 
doc. dr hab. n. med Andrzej 
Horban
Oddział Zakaźny X
ordynator:  
prof. dr hab.Alicja Wiercińska-
-Drapało
Oddział Dzienny Szpitala 
Zakaźnego
dr Hanna Berak
tel. 22 335 53 52

 Wojskowy Instytut Medyczny 
Klinika Chorób Infekcyjnych 
i Alergologii,
ul. Szaserów 128, 00-909 
Warszawa,
tel. 22 681 61 99, 22 681 75 19
prof. Jerzy Kruszewski
dr Marek Dudziak
Poradnia Chorób Zakaźnych
dr Iwona Suchecka

 Centralny Szpital Kliniczny 
MSWiA Oddział Chorób We-
wnętrznych i Hepatologii,
ul. Wołoska 137, 
02-507 Warszawa,
ordynator: 
dr Andrzej Gietka
tel. 22 602 18 50

WROCŁAW
 Wojewódzki Szpital Specja-

listyczny 
im. J. Gromkowskiego,
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław,
I Oddział Kliniczny Chorób
Zakaźnych, Chorób Wątroby
i Nabytych Niedoborów Odpor-
nościowych
prof. dr hab. Krzysztof Simon
dr hab. Brygida Knysz
tel. 71 395 75 49, 71 325 52 42
II Oddział Chorób Zakaźnych
dr n. med. Hanna Łabędzka
tel. 71 395 75 82
Poradnia Chorób Zakaźnych
lek. med. Beata Dobracka
tel. 71 395 74 37

ZAWIERCIE
 Szpital Powiatowy  

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

ZIELONA GÓRA
 Poradnia Wirusowego Zapa-

lenia Wątroby
ul. Wazów 42, 
65-044 Zielona Góra,
tel. 68 452 77 78
dr Jacek Smykał,
dr Waldemar Szymański
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