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6–7 na zdroWie
Regularne picie zielonej herbaty zmniejsza 
ryzyko zachorowania na raka, a dodatkowe 
kilogramy na biodrach mogą chronić przed 
chorobami serca i układu krążenia. Poznaj 
nowinki ze świata medycyny.

12–15 abc pacJenta
zespół WątroboWo-nerkoWy
Zaawansowane choroby wątroby mogą 
powodować powikłania. Jednym z nich jest 
zespół wątrobowo-nerkowy (ZWN). Jego prze-
jawem jest niewydolność nerek u chorych  
z marskością wątroby, u których wcześniej  
nie rozpoznawano choroby nerek.

20–21 abc pacJenta
interFeron W zakażeniu hbv
Organizacje naukowe i grupy ekspertów 
opracowują i publikują rekomendacje 
dotyczące leczenia wirusowych zapaleń 
wątroby. Które z nich są najbardziej efektywne? 
Jaki wybrać rodzaj terapii?

8–11 abc pacJenta
Wirusy kontra młodość
Młodzi ludzie stanowią dużą grupę osób  
zakażonych wirusami zapalenia wątroby  
typu B i C. Jak mogą im przeciwdziałać?

16–19 abc pacJenta
hcv i noWe terapie
Skuteczność terapeutyczna interferonów  
i rybawiryny jest ograniczona, zwłaszcza  
u zakażonych genotypem 1 HCV. W konsek-
wencji nie ustają próby znalezienia innych 
leków obok udoskonalania dotychczasowych 
schematów terapeutycznych.

28–31 cienie i blaski
na zakręcie życia
Córka baronowej i brytyjskiego szpiega,  
ikona rocka, kochanka Micka Jaggera…  
Życie Marianne Faithfull przypomina  
scenariusz filmowy. 

22–27 między nami
superJulka
Julka ma zaledwie trzy lata, ale jest prawdziwą 
bohaterką. Należy do wielkiej rodziny 
„przeszczepowców”. Choć to prawdziwy cud, 
że żyje, trudno znaleźć bardziej radosne  
i ciekawe świata dziecko.  
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36–37 dieta
GWiazdorskie menu 
na Wiosnę
Zawsze wygląda świetnie, ale jak na 
prawdziwą celebrytkę przystało Gwyneth  
Paltrow chce powitać wiosnę w znakomitej 
formie. Warto podpatrzyć, co robi w trosce  
o zdrowie i nienaganną sylwetkę.

42–45 kultura
O czym będzie głośno w nadchodzącym  
sezonie? Nie przegap baśniowego filmu 
„Ondine” z Alicją Bachledą-Curuś i Collinem 
Farrellem i sięgnij po gorący romans  
„Chéri” kontrowersyjnej francuskiej  
pisarki Sidonie-Gabrielle Colette.

38–41 uroda
skóra W okoWach stresu
Długotrwały stres fatalnie oddziałuje na nasz 
organizm, powodując wiele zaburzeń psycho-
somatycznych. I nawet jeśli nie zdajemy sobie 
z tego sprawy, to coraz częściej widać też jego 
destrukcyjny wpływ na naszą skórę.

46–47 horoskop
Już w starożytności wierzono, że kolory mają 
niezwykłą moc, która potrafi wpłynąć na życie 
człowieka. Jeśli chcesz sprawdzić, jaki kolor 
odpowiada twojemu znakowi zodiaku, odszu-
kaj swoją datę urodzenia.

50 zapoWiedzi

32–35 tWóJ ruch
taniec zmysłóW
Taniec to najzdrowsza forma ruchu, fanta- 
stycznie rzeźbi ciało, gwarantuje kondycję, 
wyrabia poczucie rytmu i wrażliwość 
muzyczną, a poza tym daje nieopisaną frajdę. drodzy czytelnicy

 
Wiosenny numer „abecadła zdroWia” 

dedykuJemy Wszystkim kobietom, udoWad-
niaJąc, że stereotyp dotyczący „płci słabeJ” 

daWno Już odszedł do lamusa. bohaterka nasze-
Go reportażu, Julka, ma zaledWie trzy lata. otrzy-

mała noWe życie dzięki orGanoWi daWcy i dziś należy 
do WielkieJ rodziny przeszczepoWcóW. Wciąż zmaGa się 

Jednak dzielnie z ciężką chorobą – GlikoGenozą. i choć na 
co dzień ma do czynienia z bolesnymi badaniami i zabieGa-
mi, z JeJ ust nie znika uśmiech, który Jest bezcenną naGro-
dą dla rodzicóW dzieWczynki. kontroWersyJna GWiazda 

rocka, marianne FaithFull, od kilkunastu lat choruJe na 
hcv, zdiaGnozoWano u nieJ róWnież noWotWór. burzliWa 

przeszłość oraz problemy zdroWotne moGły Ją zła-
mać, Jednak marianne postanoWiła o nich szczerze 

opoWiedzieć W sWoich piosenkach. W ten sposób 
pomoGła nie tylko sobie, ale także innym. 

przetrWała naJcięższe chWile. życzymy 
Wam podobneJ WytrWałości  

W dążeniu do celu.
redakcJa

48–49 Wykaz placóWek
Gdzie zGłosić się po poradę?
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herbata kontra rak
Tajwańscy naukowcy dowiedli, że jedna filiżanka zielonej 
herbaty dziennie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka płuc 
aż dwunastokrotnie u palaczy, zaś pięciokrotnie u niepalą-
cych. Nie odkryto, dlaczego akurat u palaczy efekt ten jest 
silniejszy, wiadomo jednak, że za zbawienny wpływ napoju 
odpowiedzialne są zawarte w zielonej herbacie silne przeciwu-
tleniacze, tzw. polifenole, przeciwdziałające procesom 
rakotwórczym. Odkrycie nie powinno być jednak wymówką 
dla palących, ponieważ dym tytoniowy wypełnia płuca około 
osiemdziesięcioma związkami, które mogą wywołać raka, 
a zielona herbata na pewno nie zapobiegnie wszystkim 
rodzajom ewentualnych schorzeń. Jak podkreślają badacze, 
najlepszym sposobem redukcji ryzyka chorobyś nowotworowej 
jest… rzucenie palenia.

cholesterol mony lizy 
Okazuje się, że obrazy olejne mistrzów mogą stać się kopalnią wiedzy  
o dolegliwościach zdrowotnych osób na nich portretowanych. Profesor 
Vito Franco z uniwersytetu w Palermo przyglądał się uważnie wielkim 
dziełom sztuki, odnajdując cechy mogące świadczyć o konkretnym 
schorzeniu występującym u modela. I tak słynna Mona Liza Leonarda  
da Vinci miała podwyższony poziom cholesterolu, o czym przesądza 
widoczna tkanka tłuszczowa nagromadzona w kąciku jej prawego oka. 
Z kolei zbyt długie palce, czyli „arachnodaktylię” badacz zaobserwował 
w „Portrecie młodego mężczyzny” Sandra Botticellego, zaś na chorobę 
genetyczną tkanki łącznej – tzw. zespół Marfana – cierpiała modelka 
Parmigianina. Piękna Madonna, do której pozowała, ma nadmiernie 
wydłużone kończyny i szyję. Profesor postawił także diagnozę Michałowi 
Aniołowi, który został uwieczniony na obrazie „Szkoła Ateńska” Rafaela 
– artysta cierpiał na kamicę nerkową.

dobry tłuszcz
Dodatkowe kilogramy na biodrach, udach i pośladkach są dobre 
dla zdrowia. Angielscy naukowcy dowiedli, że krągłe biodra, 
pupa i uda chronią przed chorobami serca i układu krążenia. 
Tłuszcz na biodrach pochłania szkodliwe kwasy tłuszczowe 
i zapobiega zatykaniu się tętnic. Oznacza to także, że jego brak 
w wymienionych partiach ciała może prowadzić do poważnych 
schorzeń metabolicznych. Badacze podkreślają jednak, że 
ważny jest kształt, nie zaś waga ciała – obok pełnych bioder i ud 
zachować należy szczupły brzuch, albowiem tzw. figura jabłka, 
czyli tłuszcz odłożony wokół talii, zwiększa ryzyko cukrzycy 
i chorób serca. Pełne uda i płaski brzuch to efekt trudny do 
osiągnięcia. Czego jednak nie robi się dla zdrowia... 

słona pokusa
Ograniczenie spożycia soli przydałoby się większości z nas. Sól jest 
wprawdzie niezbędna organizmowi do prawidłowego funkcjonowa-
nia, niestety, nadużywamy jej, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 
Duża liczba produktów spożywczych już zawiera sól, stosowaną 
jako środek konserwujący i polepszacz smaku.  
Aż 75 proc. spożywanej soli pochodzi właśnie z produktów 
przetwarzanych. Do tego solimy potrawy gotując, a czasem także 
dodatkowo na talerzu. Tymczasem nadmiar tego minerału 
zatrzymuje wodę w ciele, zwiększając wzrost płynów w organizmie, 
a wysoki poziom przetaczanych płynów to większe obciążenie, 
powodujące ryzyko udaru czy chorób serca. Rozwiązaniem jest 
zastąpienie soli ziołami, np.: tymiankiem, estragonem, bazylią  
czy imbirem, zaś jej nadmiar zrównoważy potas zawarty  
w owocach i warzywach.

co słychać?
Nie potwierdziły się obawy, że głośne słuchanie muzyki 
za pomocą personalnych odtwarzaczy powoduje 
pogorszenie słuchu. Badania pokazują, że kolejne 
pokolenia mają lepszy słuch niż poprzednie generacje, 
spada liczba przypadków upośledzenia słyszenia. 
Dopiero długotrwała ekspozycja na hałas i przede 
wszystkim środowisko, w jakim się przebywa, mają 
wpływ na jakość słyszenia. Kłopoty mogą mieć też 
potomkowie palaczy, którzy bardziej podatni są na 
choroby sercowo-naczyniowe pogarszające słuch. 
Podobnie przebyte przez członków rodziny infekcje czy 
poważne stany zapalne mają wpływ na jakość słyszenia 
u potomstwa. Tymczasem opieka medyczna jest coraz 
lepsza, więc i nasz słuch ma się lepiej.

Wiek i usta
Kobiety, które mają pełniejsze usta, wydają się młodsze, niż są 
w rzeczywistości. Naukowcy dowiedli, że pełne usta w komplecie 
z tzw. nadąsaną minką odejmują kobiecie lat. Usta osiągają swój pełny, 
jędrny kształt w początkach dorosłości, zaś zaczynają się kurczyć, gdy 

człowiek wchodzi w przedział pomiędzy trzydziestym a czterdziestym 
rokiem życia. Według badań mniejsze usta oznaczają niestety starszy 

wygląd. Tymczasem wielkość ust uwarunkowana jest genetycznie, 
podobnie jak zjawisko łysienia czy siwienia, co znaczy, że czynniki 

środowiska mają nań mały wpływ. Trudno więc przeciwdziałać procesowi 
zmniejszania się warg w tym stopniu, w jakim walczy się np. ze zmarszczkami 
czy plamkami na skórze (za które na równi odpowiadają czynniki zewnętrzne 
i otrzymane geny). Zdeterminowanym pozostają zatem silikonowe implanty czy 
kolagen, zwiększające objętość ust.
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Wirusy
kontra młodość

Tekst prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska

Zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu  
C (HCV) zajmują wiele miejsca we współczesnej hepatologii. 
Ich rangę wyznaczają przede wszystkim niekorzystne następ-
stwa kliniczne w postaci przewlekłych zapaleń wątroby, mar-
skości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego. W Polsce 
zgony w wyniku następstw wirusowych zapaleń wątroby (wzw) 
znajdują się na drugim miejscu w klasyfikacji przyczyn zgonów 
z powodu chorób zakaźnych.
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia co trzeci 
człowiek na świecie miał kontakt z wirusem zapalenia wą-
troby typu B (HBV), a ponad 350 mln spośród nich choruje 
na przewlekłe choroby wątroby tej etiologii. Zakażenie HBV 
przyczynia się do miliona zgonów w ciągu roku, a rak wątrobo-
wokomórkowy (HCC) jest piątym co do częstości nowotworem. 
W Polsce liczbę przewlekle zakażonych HBV szacuje się na 
około 400 tysięcy.
Wirusowym zapaleniom wątroby typu B można skutecznie 
zapobiegać poprzez szczepienia ochronne. Ze względu na 
konsekwencje kliniczne zakażenia HBV, wprowadzona 20 temu 
szczepionka p/wzw B otrzymała miano pierwszej szczepionki 
przeciwnowotworowej. 
Pierwszy światowy program powszechnych szczepień p/HBV 
był wprowadzony na Tajwanie w roku 1984. Szczepienia objęły 
początkowo noworodki matek z obecnym antygenem HBs, 
następnie wszystkie noworodki i dzieci do 15. roku życia. 
W efekcie, po 15 latach trwania programu, uzyskano trwałą po-
prawę sytuacji epidemicznej, obniżając częstość występowania 

antygenu HBs w populacji z 9,8 proc. w 1984 roku do 0,7 proc. 
w 1999 roku.
W Polsce powszechne szczepienia noworodków p/wzw B wpro-
wadzono w roku 1996. Masowe szczepienia oraz profilaktyka 
czynno-bierna (podawanie szczepionki i immunoglobuliny) 
u noworodków matek zakażonych HBV przyczyniły się do 
istotnego, blisko 10-krotnego zmniejszenia zapadalności na 
wzw B w porównaniu z okresem sprzed szczepień. Te działania 
nie uwolniły jednak wszystkich dzieci od problemu zakażeń 
przewlekłych i ich klinicznych konsekwencji. Nadal rejestruje 
się nowe przypadki zakażeń HBV, z których ponad 20 proc. 
dotyczy ludzi młodych, a zapadalność na wzw B osób w wieku 
15–24 lata przewyższa zapadalność ogólną. 
Wyższa częstość zakażeń HBV wśród ludzi młodych nie do-
tyczy wybiórczo naszego kraju, jest zjawiskiem powszechnym 
także w Europie i na świecie.
Opublikowane badania amerykańskie wykazały, że w latach 

1990–2002 ogólna zapa-
dalność na wzw B wśród 
osób poniżej 19. roku życia 
obniżyła się prawie 10-krot-
nie, nadal jednak pozostała 
wysoka wśród nastolatków. 
Stąd rekomendacje Ame-
rykańskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego dotyczące 
eradykacji HBV zalecają 

Co trzeci 
człowiek  
na świecie 
miał kontakt  
z wirusem 
HBV

Młodzi ludzie stanowią dużą grupę osób  
zakażonych wirusami zapalenia wątroby  
typu B i C. Jak mogą im przeciwdziałać?
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– obok powszechnych szczepień noworodków i profilaktyki 
czynno-biernej u noworodków matek zakażonych HBV lub 
o nieznanym statusie serologicznym – także intensyfikację 
szczepień wśród dzieci i młodzieży do lat 19. 
Wyższa zapadalność wśród nastolatków i młodych dorosłych 
odzwierciedla podatność na zakażenie HBV nie w pełni prze-
szczepionej populacji. Nastolatki stanowią grupę osób wstępu-
jących w wiek aktywności seksualnej, co w obliczu obniżenia 
wieku inicjacji seksualnej stwarza duże ryzyko transmisji zaka-
żenia HBV tą drogą. Nie bez znaczenia są również spotykane 
w tej grupie wiekowej zachowania ryzykowne, jak na przykład 
przyjmowanie środków odurzających drogą dożylną sprzyjające 
również ryzykownym zachowaniom seksualnym.
Innym czynnikiem ryzyka zakażeń wirusami przenoszonymi 
drogą uszkodzenia ciągłości tkanek są zabiegi upiększające 
ciało (tatuaże, kolczykowanie), którym często młodzi ludzie 
poddają się w nieprofesjonalnych miejscach ze względów 
finansowych.
Problem wysokiej częstości zakażeń HBV w grupie młodych lu-
dzi budzi niepokój nie tylko epidemiologów i klinicystów, stąd 
podejmowane są próby poprawy tej sytuacji, przede wszystkim 
poprzez zintegrowane działania edukacyjne.
W badaniach przeprowadzonych w USA wykazano, że współist-
niejące zakażenia HBV, HCV i HIV są ściśle związane z przyj-
mowaniem środków odurzających drogą dożylną. Jednocześnie 
wskazano na potrzebę zintensyfikowania działań edukacyjnych 
w tej szczególnej grupie pacjentów, w celu redukcji ryzyka 
transmisji wspomnianych zakażeń wirusowych.
W krajach Unii Europejskiej zakażenia HBV, HCV i HIV 
oceniono jako trzy poważne zagrożenia dla młodych Euro-
pejczyków. Powstała idea identyfikacji i rozpowszechnienia 
najlepszych praktyk i narzędzi edukacyjnych oraz dzielenia się 
doświadczeniami dotyczącymi profilaktyki tych trzech chorób 
zakaźnych. Europejski program H-Cube, który rozpoczął się  
1 maja 2009, będzie trwał 30 miesięcy. Uczestniczy w nim  
11 krajów Europy, w tym Polska, a głównymi zadaniami są 
realizacja nowoczesnych programów edukacyjnych (np. wie-
lomodułowa platforma internetowa – e-learning) i kampanii 
profilaktycznych skierowanych przede wszystkim do młodzieży 

w wieku 15–24 lata, ich rodziców i nauczycieli, w celu zapobie-
gania zakażeniom HBV, HCV i HIV.
Zmniejszenie liczby zakażeń wśród ludzi młodych to także 
profilaktyka ich transmisji wertykalnej. Zakażenia HBV wśród 
młodych kobiet stwarzają ryzyko ich transmisji matczyno-pło-
dowej, stąd ogromna rola edukacji, jak też prowadzenia badań 
przesiewowych w kierunku zakażeń wirusami hepatotropowy-
mi (HBV i HCV) w tych grupach wiekowych. Kolejnym etapem 
są oczywiście badania dzieci matek zakażonych tymi wirusami 
i w przypadkach stwierdzenia zakażeń przewlekłych – kwali-
fikacja do leczenia. Pacjenci w wieku rozwojowym stanowią 
szczególną grupę, w której preferuje się działania profilaktycz-
ne. Wczesne leczenie zakażeń HBV u dzieci stwarza największe 
możliwości ich eradykacji. Jest to jednocześnie profilaktyka 
niekorzystnych następstw klinicznych w postaci marskości 
wątroby i pierwotnego raka tego narządu. 
Zakażenie HCV dotyczy około 3 proc. populacji na świecie, co 
oznacza jego występowanie u ponad 170 mln ludzi. W Polsce 
częstość tych zakażeń wynosi około 1,9 proc., ale nie przepro-
wadzono dotychczas populacyjnych badan epidemiologicz-
nych, stąd dane mogą być niedoszacowane. Konsekwencjami 
klinicznymi zakażeń HCV są – podobnie jak w zakażeniach 
HBV – przewlekłe zapalenia wątroby, marskość wątroby oraz 
rak wątrobowokomórkowy. Są to główne przyczyny przeszcze-
pień wątroby u dorosłych, jak i przyczyn zgonów. 
W Polsce zakażenia HCV szerzą się przede wszystkim drogą 
zakażeń szpitalnych, stąd pacjenci często hospitalizowani, 
poddawani drobnym zabiegom, w tym stomatologicznym, są 
w grupie ryzyka tego zakażenia. Podobnie jak w zakażeniach 
HBV zwiększone ryzyko zakażenia HCV dotyczy narkomanów 
przyjmujących środki odurzające drogą dożylną, wykonywa-
nych nieprofesjonalnie procedur pozamedycznych związanych 
z przerwaniem ciągłości tkanek (tatuaże, kolczykowanie ciała 
itd.). Niepokojące są dane dotyczące wysokiej częstości zaka-
żeń HCV wśród osadzonych w zakładach karnych.
Zakażenia rejestrowane wśród ludzi młodych w wieku  
15–24 lata stanowią od 2006 roku 15 proc. wszystkich reje-
strowanych przypadków, a zapadalność w grupie 20–24 lata 
przewyższa zapadalność ogólną.

Zakażenie 
wirusem 
HCV dotyczy 
około 3 proc.  
populacji  
na świecie

prof. dr hab. med. 
Małgorzata  
Pawłowska
Katedra Chorób  
Zakaźnych  
i Hepatologii 
CM UMK

Problem tych zakażeń jest szczególnie 
istotny ze względu na ich głównie bez-
objawowy przebieg oraz brak możliwo-
ści czynnej profilaktyki. Bez podjęcia 
szerokich badań przesiewowych w tym 
kierunku większość osób zakażonych 
HCV jest pozbawiona opieki medycznej. 
Ma to szczególne znaczenie w odnie-
sieniu do ludzi młodych, gdyż wczesne 
wykrycie zakażenia HCV i wczesne 
podjęcie leczenia przesądzają o sukcesie 
terapeutycznym.
Ze względu na możliwość wertykalnej 
transmisji tego zakażenia ważne są bada-
nia kobiet w wieku rozrodczym. Pomimo 
braku szczepionki p/wzw C, jak też 
skutecznej chemioprofilaktyki, wykry-
cie zakażenia HCV u kobiety ciężarnej 
umożliwia – obok opieki hepatologicznej 
nad matką – także szybką diagnostykę 
tego zakażenia u nowo narodzonego 
dziecka.
Kluczową rolę w zapobieganiu tym 
zakażeniom, oprócz czynnej profilak-
tyki możliwej w odniesieniu do HBV, 
ma ich wczesne wykrywanie i leczenie. 
Stąd ogromne znaczenie kampanii 
edukacyjnych skierowanych zarówno do 
pracowników medycznych, jak i całego 
społeczeństwa, a w szczególności do 
młodzieży i jej opiekunów. 
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wątrobowo- 
-nerkowy

zespół

Do rozwoju ZWN dochodzi u ponad 40 proc. pacjentów 
z marskością wątroby i  wodobrzuszem. Ryzyko rozwoju 
zespołu wątrobowo-nerkowego jest niezależne od rasy i płci. 
Wystąpienie ZWN poważnie pogarsza rokowania. Najczęściej 
występuje pomiędzy 4. a 8. dekadą życia u chorych z marsko-
ścią wątroby. Pierwszych opisów tego zespołu chorobowego 
dokonali już w XIX wieku Frerichs i Flinta. 

mechanizm poWstania 
Pomimo licznych badań doświadczalnych i klinicznych, które 
są prowadzone od lat, przyczyna rozwoju ZWN nie jest znana. 
Badania histologiczne, radiologiczne i laboratoryjne nerek nie 
wykazują zwykle istotnych nieprawidłowości. Nerki u chorych 
z ZWN często podejmują normalną funkcję po przeszczepie-
niu im zdrowej wątroby.  
Wysuwa się trzy hipotezy przyczyn rozwoju ZWN. Pierwsza 
z nich mówi o braku lub upośledzeniu syntezy w wątrobie 
czynników rozszerzających naczynia. Pomimo że udało się 
wyizolować kilka takich hipotetycznych substancji, to jednak 
żadne z badań nie potwierdziło ich roli w patogenezie ZWN. 
Druga z hipotez zakłada występowanie połączeń neuronalnych 
pomiędzy wątrobą i nerkami i regulacji ich funkcji poprzez 
„odruch wątrobowo-nerkowy”. Trzecia hipoteza (rozszerzo-
nego łożyska naczyniowego) mówi o tym, że do rozwoju 

ZWN nie dochodzi na drodze bezpośredniego oddziaływania 
pomiędzy wątrobą a nerkami, lecz pośrednio w wyniku zabu-
rzeń przepływu krwi związanego ze schorzeniami wątroby. 
Jest to złożony mechanizm, w którym uczestniczą czynniki 
zwężające i rozszerzające naczynia. Pierwotnie ma to związek 
z nadciśnieniem wrotnym, które prowadzi do poszerzenia 
naczyń w krążeniu trzewnym i powoduje aktywację czynników 
rozszerzających naczynia. Największa rola jest przypisywa-
na endogennemu tlenkowi azotu, który rozszerza naczynia 
i powoduje utrzymanie przepływu krwi przez nerki. Dużą rolę 
wśród czynników naczyniorozszerzających przypisuje się rów-
nież prostaglandynom i przedsionkowemu peptydowi natriure-
tycznemu. Ich aktywność prowadzi do rozszerzania i zwężania 
naczyń krwionośnych kłębuszków nerkowych. Konsekwencją 
tego jest zahamowanie układu renina – angiotensyna – aldoste-
ron (RAA). Renina, uwalniana przez ziarniste komórki ściany 
tętniczki doprowadzającej krew do kłębuszka nerkowego, 
przekształca angiotensynogen w angiotensynę, która z kolei 
ma silne działanie kurczące naczynia i dodatkowo pobudza 
produkcję aldosteronu odpowiedzialnego między innymi za za-
trzymanie sodu w organizmie. Tętniczki doprowadzające krew 
do kłębuszków nerkowych ulegają obkurczeniu, co prowadzi 
do zmniejszenia przepływu krwi przez część korową nerki,  
a w konsekwencji do niewydolności nerek. 

Zaawansowane choroby wątroby mogą powodować  
powikłania. Jednym z nich jest zespół wątrobowo- 
-nerkowy (ZWN). Jego przejawem jest niewydolność 
nerek u chorych z marskością wątroby, u których  
wcześniej nie rozpoznawano choroby nerek. 

abc pacJenta

Tekst Tomasz Szulżyk, Robert Flisiak. Klinika Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
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postacie kliniczne 
Wyróżnia się dwa podstawowe typy ZWN: 
– typ I: gwałtownie postępująca niewydolność nerek, w której  
w ciągu 2 tygodni dochodzi do podwojenia początkowego 
stężenia kreatyniny lub obniżenia klirensu kreatyniny o 50 proc. 
Ten typ ZWN rozwija się przede wszystkim u osób ze spon-
tanicznym bakteryjnym zapaleniem otrzewnej. Dotyczy osób 
z alkoholową marskością i zapaleniem wątroby, osób, u których 
występują krwawienia żołądkowo-jelitowe, nadmierna diureza 
oraz osób stosujących leki uszkadzające nerki;  
– typ II: wolno postępujące upośledzanie funkcji nerek, które 
nie ma tak gwałtownego przebiegu. Występuje najczęściej u cho-
rych z zachowaną funkcją wątroby, u których jednak stwierdza 
się wodobrzusze oporne na leczenie środkami moczopędnymi.  

kryteria rozpoznania 
Kryteria rozpoznania ZWN (ustalone w 1996 r.) opierają się na 
stopniu zmniejszania się przesączania kłębuszkowego nerek w 

przypadku braku swoistych czynników uszkodzenia nerek u pa-
cjentów z przewlekłymi chorobami wątroby. Aby postawić takie 
rozpoznanie, należy przede wszystkim wykluczyć inne przyczy-
ny zaburzenia funkcji nerek. Wykluczając inne przyczyny uszko-
dzenia nerek, należy pamiętać o nefrotoksycznym działaniu 
niektórych leków, takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
antybiotyki, barwniki kontrastowe. 

czynniki ryzyka 
Głównymi czynnikami ryzyka wystąpienia ZWN są: obniżenie 
ciśnienia tętniczego krwi, nieprawidłowa zawartość sodu  
w organizmie, posocznica, ostre alkoholowe zapalenie wątroby. 
ZWN ujawnia się częściej także po masywnej paracentezie bez 
przetoczenia albumin lub po krwawieniu z przewodu pokar-
mowego. Istotne jest, że ujawnienie się zaburzeń wskaźników 
laboratoryjnych funkcji wątroby, takich jak stężenia albumin,  
bilirubiny, czy też wartości czasu protrombinowego, nie zwięk-
sza ryzyka rozwoju ZWN.  

obJaWy kliniczne  
Chorzy z marskością wątroby, u których ujawnia się ZWN, 
zgłaszają zwykle początkowo niecharakterystyczne objawy kli-
niczne. Jednym z pierwszych objawów swoistych dla ZWN jest 
postępujące zmniejszenie objętości wydalanego moczu (skąpo-
mocz). Jednocześnie badania laboratoryjne ujawniają narastanie 
cech uszkodzenia nerek. Ze względu na brak specyficznych 
objawów zwracamy szczególną uwagę na cechy typowe dla prze-
wlekłych chorób wątroby, bo to właśnie w tej grupie pacjentów 
zespół wątrobowo-nerkowy ma największe prawdopodobieństwo 
wystąpienia.  
Wystąpienie ZWN jest zwykle poprzedzone ujawnieniem się 
objawów typowych dla niewydolności wątroby, takich jak: 
zmęczenie, osłabienie, pałeczkowatość palców, białe zabarwie-
nie paznokci, pajączki naczyniowe na skórze, fetor wątrobowy, 
ginekomastia (powiększanie się sutków u mężczyzn), „głowa 
meduzy” (poszerzenie żył skórnych brzucha świadczące o nad-
ciśnieniu wrotnym), powiększenie wątroby i śledziony, zaniki 
mięśni, wodobrzusze, zaburzenia funkcji seksualnych, przyspie-
szenie czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego.  

Wyniki badań laboratoryJnych 
Charakterystyczny dla niewydolności nerek, w tym związa-
nej z ZWN, jest wzrost stężenia kreatyniny w surowicy krwi. 
Stężenie innego popularnego laboratoryjnego wskaźnika funkcji 
nerek – mocznika, u chorych z ZWN ulega podwyższeniu 
z pewnym opóźnieniem, dopiero w stanach zaawansowanej 
dysfunkcji nerek. Jest to wynikiem ograniczonej zdolności 
przetwarzania powstającego w organizmie amoniaku przez nie-
wydolną wątrobę. Charakterystyczną cechą ZWN są zaburzenia 
gospodarki elektrolitowej. Często znaczne obniżenie stężenia 
sodu u chorego z marskością wątroby jest pierwszym objawem 
niewydolności nerek i ZWN. Należy jednocześnie pamiętać, 
że w tej grupie chorych, często leczonych środkami moczopęd-
nymi, może stosunkowo łatwo dochodzić do nagłego wzrostu 
stężenia potasu w surowicy, co samo w sobie stwarza poważne 
zagrożenie życia.  
Oprócz laboratoryjnych cech niewydolności nerek u chorych 

z ZWN obserwujemy 
zwykle zwiększone stężenie 
bilirubiny we krwi, czemu 
towarzyszy zażółcenie skóry 
i białkówek oczu. Ponad-
to dochodzi do zaburzeń 
krzepnięcia wynikających ze 
zmniejszenia liczby płytek 
krwi i wydłużenia czasu 
protrombinowego będącego 
konsekwencją niedostatecznej syntezy czynników krzepnięcia 
przez wątrobę. Jednocześnie obserwujemy niedobór białka, 
a zwłaszcza albumin, który jest odpowiedzialny między innymi 
za obrzęki i wodobrzusze. 

leczenie 
Złotym standardem w leczeniu ZWN jest przeszczep wątroby. 
Jednak z powodu długich list oczekujących, prowadzone są 
również badania nad alternatywnymi metodami leczenia, które 
umożliwiłyby choremu doczekanie do chwili znalezienia dawcy 
i wykonania przeszczepu. Pacjenci z I typem ZWN wymagają 
monitorowania podstawowych parametrów życiowych, wskaźni-
ków funkcji nerek i wątroby, a także równowagi wodno-elektro-
litowej. Ważne jest ograniczenie spożycia płynów i dieta z niską 
zawartością sodu. Często należy rozważyć paracentezę, czyli 
upuszczenie nadmiaru płynu puchlinowego gromadzącego się 
u chorych z wodobrzuszem. W przypadku rozpoznania spon-
tanicznego zapalenia otrzewnej ważne jest włączenie antybio-
tykoterapii. Pacjenci z ZWN mogą być okresowo dializowani, 
ale postępowanie to nie przynosi trwałych efektów, a jedynie 
pozwala na ewentualne doczekanie przeszczepu wątroby. U pa-
cjentów z ZWN podejmowane są także eksperymentalne próby 
stosowania powolnych wlewów dopaminy, syntetycznych analo-
gów prostaglandyny E1 z płynami koloidowymi, antagonistów 
receptorów alfa-adrenergicznych, antagonistów angiotensyny II, 
receptorów A endoteliny. Jednak efekty ich stosowania jak do 
tej pory są niezadowalające. W ostatnich latach duże nadzieje 
wiąże się ze stosowaniem analogów wazopresyny (ornipresyna, 
telipresyna), zwłaszcza w skojarzeniu z albuminami. 

Prowadzone 
są badania 
nad alter-
natywnymi 
metodami  
leczenia ZWN

abc pacJenta
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hcv
i noWe terapie

Tekst prof. dr hab. med. Waldemar Halota

Nowe terapie są realną konsekwencją lepszego poznania budo-
wy, cyklu życiowego oraz mechanizmów zakażania hepatocy-
tów i innych komórek przez HCV. Pojawiły się ponadto lepsze 
metody prowadzenia eksperymentów badawczych in vitro. Było 
to możliwe po zastosowaniu replikonów, czyli subgenomowych 
odcinków RNA HCV replikujących w hodowli komórkowej.  
W ten sposób prowadzenie badań nad skutecznością potencjal-
nych leków poza żywym organizmem stało się faktem.  
W artykule przedstawiono teoretyczne przesłanki postępu tych 
poszukiwań. 
HCV jest sferyczną cząstką, wirusem z rodziny Flaviviridae. 
Zawiera pojedynczą nić RNA, nukleokapsyd oraz kopertę. Jego 
genom posiada pojedynczą ramkę odczytu (ORF) kodującą 
prekursorową poliproteinę. Jest ona dzielona przez sygnalazę 
zakażonej komórki i wirusowe proteazy. 

Skuteczność terapeutyczna interferonów i rybawiryny, 
stosowanych od lat w leczeniu wirusowych zapaleń  
wątroby typu C, jest ograniczona, zwłaszcza u zakażo-
nych genotypem 1 HCV. W konsekwencji nie ustają  
próby znalezienia innych leków obok udoskonalania  
dotychczasowych schematów terapeutycznych.

HiPoTETyCZNy CyKL żyCioWy HCV (rys. 1)

HCV
wejście

odpłaszczenie RNA

rybosom

translacja
strukturalne

proteaza NS3

składanie i uwalnianie

niestrukturalne

IRES
dodatnia nić HCV RNA

helikaza

helikaza

5´

5´

3´

3´

Zaburzenie cyklu życiowego wirusa jest obiecującym kierun-
kiem poszukiwań lepszych metod terapii zakażeń HCV. Punk-
tem wyjścia tych rozważań jest połączenie się wirusa z błoną 
komórki permisywnej (posiadającej swoisty receptor), następ-
nie jego przejście do wnętrza komórki. Białka koperty E1 i E2 
są niezbędne do połączenia wirusa z właściwym receptorem. 
Wykazano, że w przypadku HCV receptorem jest kompleks 
złożony z tetraspaniny CD81, receptora SR-BI, cząsteczek ad-
hezyjnych DC-SIGN i L-SIGN oraz receptora lipoproteinowego 
niskiej gęstości. Ostatnio wykryto białko o wdzięcznej nazwie 
klaudyna, które prawdopodobnie jest również niezbędne  
w omawianym procesie. Genom HCV jest mRNA i matrycą  
dla wirusowej replikacji.  
Hipotetyczny cykl życiowy HCV przedstawia rys 1.
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dostarczyły jak dotychczas argumentów za kontynuacją tych 
doświadczeń. Podobnie bez sukcesu zakończyły się dotych-
czas próby blokowania kanału jonowego p7, co miało obniżać 
zakaźność poszczególnych cząstek wirusowych. Proteaza HCV 
powoduje cięcie łańcucha poliproteinowego w celu wytworze-

ITMN-191  
MK-7009  
BI-12202  
TMC-435350  
VX-950 (Telaprevir) 
SCH503034 (Boceprevir) 
ACH-0137171 

Intermune/Roche 
Merck 
Boehringer 
Tibotec&Medivir 
Vertex Pharmaceuticals 
Schering-Plough 
Achillion Pharmaceuticals

I 
I 
I 
II 
II/III 
II/III 
II

MK-0608  
R-7128  
PSI-6130  
R7128  
NM-283 (Valopicitabine) 
VCH-759 (Nitazoksanid) 

Merck 
Pharmasset/Roche 
Pharmasset 
Roche 
Idenix 
Romark Laboratories

przedkliniczna 
I 
I 
II 
II 
II

A-837093  
HCV-796 

Abbott 
ViroPharma/Wyeth

przedkliniczna 
II

Symbol (nazwa) Firma Faza kliniczna

Inhibitory proteazy

iNhibitory ProteaZy i PolimeraZy W badaNiach kliNicZNych

Inhibitory nukleozydowe polimerazy

Inhibitory nienukleozydowe polimerazy

Wszystkie enzymy HCV, czyli proteazy NS2/3 i NS3/4A, NS3 
helikaza i NS5B RNA zależna, RNA polimeraza, są niezbęd-
ne dla replikacji wirusa. Stanowią naturalne cele poszukiwań 
terapeutycznych. Szuka się oczywiście nie enzymów, lecz ich 
inhibitorów. Budowę genomu HCV przedstawia rys 2.

siła ich działania jest zależna od ge-
notypu HCV) oraz szybko generują 
lekooporność. 
Polimeraza jest enzymem odpo-
wiedzialnym za syntezę łańcucha 
kwasu rybonukleinowego z substra-
tów nukleotydowych. Jako matryca 
wykorzystywana jest pojedyncza nić 
kwasu rybonukleinowego, na której 
odbywa się łączenie trifosforanów 
nukleozydów. Po wytworzeniu pełnej 
nici RNA proces się powtarza. Nowo 
utworzone łańcuchy tego kwasu mogą służyć zarówno do  
wytworzenia nowych cząstek wirusa, jak i być matrycami  
dla cząsteczek potomnych. Aktywne centrum tego enzymu,  
niezależnie od genotypu HCV, jest wysoce konserwatywne,  
co w konsekwencji gwarantuje skuteczność inhibitora tego 
enzymu wobec różnych typów wirusa. 
Inhibitory te są pochodzenia nukleozydowego i nienukleozy-
dowego. Te ostatnie uniemożliwiają syntezę nowej nici RNA 
poprzez wiązanie się z polimerazą z dala od jej aktywnego 

centrum. Uniemożliwia to 
syntezę RNA pod warun-
kiem, że nie doszło jeszcze 
do utworzenia kompleksu 
polimerazy i matrycy. Leki  
z tej grupy, znajdujące się  
w trakcie badań klinicznych, 
wskazują na ich niską barierę 
genetyczną, stąd łatwo gene-
rują powstawanie mutantów.  

Inhibitory nukleozydowe poprzez włączenie się do powstające-
go łańcucha RNA przerywają jego syntezę, poprzez uniemoż-
liwienie dołączania dalszych nukleotydów. Analogi te, łącząc 
się z aktywnym centrum polimerazy, utrudniają powstawanie 
mutacji warunkujących lekooporność.
Terapia STAT-C (specifically targeted therapies for HCV) 
obejmuje wiele leków o różnorodnych punktach uchwytu, 
dotyczących zarówno elementów struktury wirusa lub jego 

W istocie również możliwość zaburzenia przedstawionych na 
rys. 1 wcześniejszych i późniejszych etapów cyklu życiowego 
wirusa – od połączenia z receptorem czy fuzji, do stworzenia 
nowego wirionu, jego transportu i wydalenia wirusów potom-
nych – może prowadzić do odkrycia nowych leków. Najbardziej 
zaawansowane obecnie wydają się badania z inhibitorami 
proteazy i polimerazy. Próby blokowania helikazy HCV nie 

nia funkcjonalnych białek wirusowych, niezbędnych w cyklu 
życiowym HCV. Blokowanie jej aktywności ma też korzystny 
wpływ na przywracanie wrażliwości komórki na interferon. 
Zahamowanie aktywności tego enzymu uniemożliwia powsta-
wanie funkcjonalnych białek z dużej cząstki poliproteiny HCV. 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż inhibitory te mają 
korzystny wpływ na obniżenie ładunku wirusa (aczkolwiek 

metody  
terapii  
zmierzają 
w kierunku 
zaburzeń  
cyklu wirusa

funkcji. Zaawansowane badania dotyczą inhibitorów cyklofilin, 
które zaburzają formowanie się struktury przestrzennej białek 
(Debio-025 i NIM-811), alfa-glukozydazy (Celgosivir) oraz 
inhibitorów NS5/IRES (VGX-410C). 
Innym kierunkiem poszukiwań są próby stymulacji recepto-
rów Toll-like za pomocą agonistów. W pewnym sensie jest to 
kontynuacja tradycyjnych metod terapii, gdyż poszukuje się 
możliwości zwalczenia zakażenia HCV za pomocą naturalnych 
mechanizmów obronnych. 
Mimo wielu obiecujących doniesień na temat „małych cząste-
czek” i innych nowych leków, brakuje przesłanek zapowiada-
jących rewolucyjne zmiany w terapii zakażeń HCV. W najbliż-
szym czasie spodziewamy się bowiem wyłącznie preparatów, 
które wzbogacą obowiązujący schemat terapii. Dodane do 
interferonu i rybawiryny winny wzmacniać efekt przeciwwiru-
sowy, nie zwiększać kosztów i nie nasilać działań niepożąda-
nych, ale założenia te są mało realne. 
W następnym artykule zostaną przedstawione leki znajdujące 
się na etapie zaawansowanych badań klinicznych. 

PoLiPRoTEiNa HCV (rys. 2)

NS3/4A
proteaza serynowa

NS2/3
proteaza cysteinowa

rdzeń koperta proteaza helikazaproteaza 
serynowa

białko 
błonowe

kofaktor proteazy  
serynowej

kanał  
jonowy

Białka strukturalne Białka niestrukturalne

oporność IFN?

RNA zależna 
RNA polimeraza

C p7 NS2 NS3 NS4A NS4B NS5A NS5BE1 E2
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hbv
interFeron W zakażeniu

Tekst prof. dr hab. med. Waldemar Halota

Są to wytyczne postępowania nie tylko dla lekarzy praktyków, 
lecz także dla zarządzających funduszami na leczenie. Są mniej 
lub bardziej rozbudowane, jeśli chodzi o zawartość treściową, 
lecz to ma znaczenie drugorzędne. Najbardziej istotne jest 
to, że wskazują na optymalne rozwiązania i diagnostyczne, 
i terapeutyczne, zmieniające się wraz z postępem na obu tych 
polach. I tak np. mają tu wpływ takie czynniki diagnostyczne, 
jak czułość metody wykrywania HBV DNA, czy możliwość 
stosowania akceptowanych, nieagresywnych (zamiast biopsji) 
metod rozpoznawania zaawansowania włóknienia wątrobowe-
go. Natomiast w części poświęconej leczeniu – jest to wydłuża-
jąca się lista leków przeciwwirusowych w zakażeniu HBV.  
Najbardziej popularne są standardy towarzystw naukowych, 
takich jak European Association for the Study of Liver (EASL) 
i American Association for the Study of Liver Diseases 
(AASLD) oraz rekomendacje krajowe, np. coroczne (ostatnie 
– na rok 2010) – Polskiej Grupy Ekspertów HBV publikowa-
ne w rodzimej prasie medycznej. Szczegóły zainteresowany 
Czytelnik znajdzie w źródłach oryginalnych. Natomiast warto 
zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty wyboru terapii. 
W rekomendacjach zawsze wyróżnia się dwie opcje: ograniczo-
ne czasowo leczenie interferonami (przede wszystkim w postaci 
pegylowanej, Peg IFN-alfa2a) oraz analogami nukleoz(t)ydo-
wymi, AN. Peg IFN-alfa2a jest więc powszechnie uznawanym 
lekiem, którego zastosowanie przez 48 tygodni u pacjentów 
spełniających odpowiednie kryteria (najważniejsze: równa lub 
powyżej trzykrotnej wartości normalnej aktywność ALT i HBV 
DNA poniżej 2 x 106 IU/mL oraz zmiany zapalno-martwicze  
w wątrobie) może przynieść dobre wyniki. Nie jest polecane 
jednoczesne stosowanie Peg IFN-alfa2a z AN. Leczenie IFN 
jest stosowane także u pacjentów z wyrównaną marskością 

Organizacje naukowe i grupy ekspertów opracowują  
i publikują rekomendacje dotyczące leczenia  
wirusowych zapaleń wątroby. Które z nich są  
najbardziej efektywne? Jaki wybrać rodzaj terapii?
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wątroby, lecz jako powiązane z możliwym ryzykiem dekompen-
sacji, powinno być prowadzone tylko w wyspecjalizowanych 
ośrodkach. U osób HBeAg-dodatnich stwierdzono dość dobrą 
tolerancję na IFN-alfa (tylko 1 proc. dekompensacji). Nie 
leczy się w ten sposób chorych z marskością niewyrównaną, 
u których stosuje się wyłącznie AN. Leczenie IFN jest powią-
zane z objawami niepożądanymi, a wśród nich, najczęściej na 
początku terapii, jest to zespół rzekomogrypowy. Lepiej znoszą 
terapię ludzie młodsi, bez obciążeń innymi chorobami. 
Na temat IFN pisałem na tych łamach już dwukrotnie („Abeca-
dło” 2(4)/08 i 3(5)/08); o historii wprowadzenia leku, sposo-
bach jego działania oraz dostępnych wtedy wynikach leczenia. 
Tym razem skupimy uwagę na odległej efektywności IFN; na 
ten temat nagromadzono wiele nowych obserwacji. 
HBV ma 8 genotypów i coraz częściej pisze się o różnicach 
z tym związanych. Na IFN-alfa2 lepiej odpowiadają zakażeni 
genotypem A w porównaniu z D i E (70 proc. versus 40 proc.) 
oraz zakażeni genotypem B w porównaniu z C (41 proc. versus 
15 proc.). W Polsce (badania Grabarczyka i wsp. z roku 2009) 
u potencjalnych krwiodawców zakażonych HBV w 81,2 proc. 
wykryto zakażenie genotypem A, a w 18,8 proc. genotypem D. 
Oznaczanie genotypów nie jest jeszcze standardem. 
W przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby typu B dochodzi 
do uzyskania różnego stopnia immunologicznej kontroli nad 
wirusem. Wyrazem bardzo głębokiego stłumienia replikacji 
jest zanik HBsAg i wykrywalność anty-HBs. Bez leczenia 
dotyczy to tylko od ok. 0,5 proc. pacjentów/rok do 2,1 proc./
rok. Są to wyniki zależne od czasu trwania infekcji. Wartości 
skumulowane wynoszą 8 proc./10 lat i 25 proc. po 20 latach. 
W rekomendacjach eksperckich podkreśla się, że jest to jeden 
z mierzalnych, pożądanych celów leczenia. Wiemy, że czynniki 

pogarszające jego efektywność to: niska aktywność ALT i wysokie wartości  
HBV-DNA w surowicy.  
Skuteczność leczenia IFN jest analizowana w zależności od preparatu (IFN-alfa2  
czy obecnie rutynowo stosowanego Peg IFN-alfa2a) oraz od statusu pacjentów: 
HBeAg-dodatnich czy HBeAg-ujemnych. Metaanaliza przeprowadzona na podstawie 
15 wyników badań klinicznych u pacjentów HBeAg-dodatnich, leczonych IFN-alfa2a, 
wykazała, że po leczeniu trwającym 16 tygodni stwierdzano: pojawianie się anty-
HBe u 33 proc., w porównaniu z 12 proc. u nieleczonych, zmniejszenie aktywności 
ALT oraz utratę HBsAg u 7,8 proc. (w 1,8 proc. u nieleczonych). Podczas leczenia 
u niespełna połowy pacjentów ulega zwiększeniu aktywność ALT, co świadczy o im-
munostymulacyjnym, korzystnym działaniu leku, na który nb. nie występuje oporność 
wirusa.  
U pacjentów HBeAg-ujemnych (4 kontrolowane badania kliniczne) niewykrywalność 
HBV DNA w krwi uzyskiwano u 38 proc. do 90 proc. leczonych, a w grupie kontrol-
nej u nieleczonych – 0 proc. do 37 proc. Jednakże u połowy pacjentów dochodziło 
do nawrotów replikacji. W odróżnieniu od pacjentów HBeAg-dodatnich, trwały efekt 
leczniczy występuje rzadziej, gdyż w 15 proc. do 30 proc. Utrata HBsAg była relatyw-
nie częsta i po 3 latach wynosiła 8 proc., a po 5 – do 20 proc. Zmniejszało się ryzyko 
marskości i raka wątrobowo-komórkowego.  
Lepsze wyniki (27 proc. wobec 18 proc.) uzyskano przy użyciu Peg IFN2a (iniekcje  
1 x/tydzień) w porównaniu z IFN-alfa2 (3 x/tydzień) po 24 tyg. podawania (uwzględ-
niono łącznie, po pół roku od zakończenia leczenia: zanik HBeAg, zmniejszenie 
stężenia HBV-DNA oraz normalizację aktywności ALT). Stwierdzono, że jeżeli 
stężenie HBsAg jest niskie przed terapią i zmniejsza się w jej trakcie, to szansa na 
sukces wzrasta.  
Obecnie standardowo leczenie prowadzi się przez 48 tygodni, aby zmniejszyć odsetek 
nawrotów. U 708 osób HBsAg-dodatnich, Azjatów, leczonych przez 48 tygodni 
Peg IFN-alfa2a, niezależnie od genotypu, anty-HBe wykrywano u 31 proc. Tracący 
HBeAg i uzyskujący anty-HBe – w przeszło 80 proc. nadal byli anty-HBe-dodatni po 
upływie roku od zakończenia podawania leku, lecz w 70 proc. wykrywano nadal HBV 
DNA (<10 000 kopii/mL). Również u pacjentów HBeAg-ujemnych zmniejszało się 
obciążenie wirusem poniżej 20 000 kopii/mL, a po roku od zakończenia leczenia  
ok. 80 proc. pacjentów nadal utrzymało taki stan.  
Im wcześniejsze i głębsze było stłumienie wiremii, tym częściej występował zanik 
HBeAg. Interesujące jest to, że częstość pojawienia się anty-HBs była większa u leczo-
nych z zanikiem HBeAg przed 32. tygodniem leczenia (28 proc. versus 0 proc.).  
IFN jest jedną z alternatyw w oporności na AN. Po leczeniu Peg IFN-alfa2a przez 72 
tygodnie pacjentów z opornością wirusa na lamiwudynę, u uzyskujących anty-HBe, 
zanik HBs osiągnął wartość 43 proc. Także leczenie 48-tygodniowe w oporności HBV 

na adefowir i lamiwudynę z adefowirem, 
u pacjentów z zaawansowanym włóknie-
niem wątroby w grupie HBeAg-dodatnich 
spowodowało u 36 proc. utratę HBeAg, 
a u 30 proc. pojawienie się anty-HBe. 
U HBeAg-ujemnych zmniejszenie stęże-
nia HBV-DNA poniżej 100 000 kopii/mL 
zaobserwowano u 81 proc. leczonych.  
W obu grupach zanik HBsAg nastąpił  
w 7 proc. U 537 pacjentów HBeAg-ujem-
nych stosowano Peg IFN-alfa2a, lamiwu-
dynę lub jednocześnie oba leki przez 48 
tygodni. Po 72 tygodniach HBV DNA 
mniej niż 400 kopii/mL miało 19 proc. 
leczonych Peg IFN-alfa2a, 20 proc. po 
obu lekach i 7 proc. po lamiwudynie. Po 
3 latach odsetek zaniku HBsAg wyniósł 
8 proc. w grupie „interferonowej”, co do-
tyczyło pacjentów z niskimi wartościami 
HBsAg w surowicy krwi. Potwierdziły to 
także inne badania.  
U pacjentów HBeAg-ujemnych lecze-
nie Peg IFN-alfa2a po roku (pierwszy 
odsetek) i po 5 latach (drugi odsetek) 
stwierdzono: utratę HBsAg 4,8 proc. 
i 12,2 proc., a wykrywalność anty-HBs  
w 3,5 proc. i 7 proc. Przedstawione  
dane nie wyczerpują złożonego tematu 
leczenia przewlekłych zakażeń HBV,  
lecz podkreślają alternatywę dla analo-
gów, którą zawsze warto rozważyć, nie 
zapominając o konieczności indywiduali-
zowania terapii. 

prof. dr hab. med.
Jacek Juszczyk 
Katedra i Klinika Chorób  
Zakaźnych Uniwersytetu 
Medycznego  
im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu

Tekst prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk
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superJulka
– Przyszła pani doktor? – Julka wita gości z nieufnością 
i lękiem, kiedy ktoś obcy pojawia się w domu. Ale po krótkiej 
chwili się ośmiela, gdy rodzice tłumaczą cierpliwie, że „pik” 
tym razem nie będzie. Pik to zastrzyk. Dziewczynka, jak każde 
dziecko, boi się bólu, ale jest nieprawdopodobnie dzielna. Gdy 
tylko upewnia się, że tym razem badań nie będzie, zaraz się 
rozgaduje. Pokazuje swoje zabawki i książeczki. 
Julka urodziła się z rzadką chorobą. Glikogenoza typu IV ata-
kuje mięśnie, ale również inne organy – w pierwszej kolejności 
wątrobę*. Końsko-szpotawa stopa, dysplazja stawu biodrowego 
oraz niedowład kończyn dolnych nie pozwalają jej chodzić, 
dlatego po niewielkim mieszkaniu porusza się, przesuwając na 
pupie. Na włosach ma opaskę z niewielką poduszką z tyłu głowy 
– ten domowy wynalazek ma ją chronić, aby w razie upadku 
nie zrobiła sobie krzywdy. Filigranowej dziewczynce, która nie 
może wstawać, wszystko wydaje się gigantyczne. Na stojących 
ludzi patrzy, wysoko zadzierając głowę, bez problemu schowa się 
też pod krzesłem. Najchętniej wybiera więc małe zabaweczki. 
Niewielkie figurki wielkości orzecha laskowego wydają się bar-
dziej przyjazne. I zawsze są pod ręką. Ale lubi również śpiewać, 
rysować i lepić z plasteliny.
W niewielkim katowickim mieszkaniu państwa Józef, oprócz 
zdjęć Julki na ścianie, stoi na komodzie fotografia sprzed paru 
lat ze ślubu Marka i Kariny. Są na nim szczęśliwi, uśmiechnięci. 
Jeszcze nieświadomi problemów, które ich czekają, Rozpacz, 
płacz, ale również euforia przy najmniejszej wygranej bitwie  
– tego będą doświadczać w najbliższym czasie, walcząc  
o zdrowie i życie swojego dziecka. 

szpital
Październik, 2006 rok. Karina w 34. tygodniu ciąży trafia 
do szpitala. Małowodzie wskazuje, że może mieć problemy 
z porodem. Trzy tygodnie później ciąża kończy się cesarskim 
cięciem – na świat przychodzi Julka. Nie rusza nóżkami, ma 
wiotkość mięśni. Po czterech dniach zostaje przewieziona na 
oddział patologii. Karina jest zrozpaczona: nie może jej przy-
tulić, nakarmić. Przez kolejne tygodnie i miesiące lekarze nie 
potrafią postawić jednoznacznej diagnozy. Wszystko wskazuje 
na zapalenie stawów i kości. Założenie gipsu i zaaplikowanie 

silnych antybiotyków po pół roku skutkuje tym, że Julka zaczy-
na w niewielkim stopniu poruszać nóżkami. W niebezpieczny 
sposób powiększa się za to brzuszek, bardzo niezadowalające 
są również próby wątrobowe. Dziewczynka trafia na oddział 
gastrologii. Wiele wskazuje na chorobę metaboliczną, ale brak 
całkowitej pewności. Marek z Kariną zostają skierowani do 
Warszawy, do Centrum Zdrowia Dziecka. Stamtąd wyniki 
badań trafiają do Francji i Holandii. Ponad rok od narodzin 
córki słyszą diagnozę – choroba Gauchera. Przyszłość pokaże, 
że jednak diagnoza jest błędna. 
Między badaniami, diagnozami, niepewnością, decydują się na 
pierwszy krok w kierunku normalności – wyjazd na święta do 
rodziny. Radość trwa krótko. Julka dostaje krwotoku i znów 
wszyscy trafiają do szpitala.

hospicJum
Katowice–Warszawa. W najbliższym czasie to ich stała trasa. 
Zawsze mają spakowaną torbę podróżną, karimatę, śpiwór „na 
wszelki wypadek”, gdyby trzeba było zostać na dłużej w szpitalu. 
Półtora roku po narodzinach Julki, w marcu, spada na nich 
straszna wiadomość: nie mogą już pomóc swojemu dziecku. 
Marska wątroba, do tego żylaki w przełyku. Ich przerażenie 
i rozpacz sięgają zenitu.
Wyniki biopsji na oddziale w Warszawie nie pozostawiają 
żadnych złudzeń – pełna marskość. Jedyny ratunek to prze-
szczep wątroby, ale na dawcę czeka się długo, a stan Julki staje 
się krytyczny. Drugi raz po opaskowaniu żylaków milimetrowe 
opaski spadają. Lekarze nie dają ich córeczce wielkich szans na 
przeżycie. Marek z Kariną podejmują jedną z najtrudniejszych 
decyzji w życiu – zabierają dziecko do domu, by odeszła spokoj-
nie, bez bolesnych zabiegów i cierpienia. 
– To był najbardziej dramatyczny moment w naszym życiu. Po 
prawie trzech miesiącach w szpitalu, zabraliśmy ją do domu. 
Wydawało się, że ostatni raz, ale wierzyliśmy, że w tych najtrud-
niejszych chwilach możemy jej dać w ten sposób choć namiast-
kę radości – wspomina Marek. – Julka była prawdziwą bombą 
zegarową, która w każdym momencie mogła wybuchnąć. 
W drodze do domu dostają sms od zaprzyjaźnionej lekarki:  
„Jesteście dla niej domem, wszechobecnym, wszechogarniającym, 

Ciemne, duże oczy, jasne włosy, drobna figurka  
i niespełna 15 kilogramów wagi. Julka ma zaledwie  
trzy lata, ale jest prawdziwą bohaterką. Należy  
do wielkiej rodziny „przeszczepowców”. Choć to  
prawdziwy cud, że żyje, trudno znaleźć bardziej  
uśmiechnięte i ciekawe świata dziecko. 

między nami

Tekst Beata Zimnicka
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wszechkochającym i to się nigdy nie zmieni, tak pozostanie na zawsze, wiele sił  
w misji, którą właśnie zaczęliście – jesteście razem do końca”.
Drobny gest ze strony młodej lekarki i łzy w jej oczach sprawiły, że uwierzyli, że życie 
ich córki wielu osobom nie jest obojętne.
W domu Marek i Karina starają się zapewnić dziecku właściwą opiekę medyczną. 
Z pomocą spieszy objazdowe hospicjum. Od nich dostają przeciwodleżynowy materac, 
kroplówki, koncentrator tlenu. Lekarze przyjeżdżają na miejsce i wtedy dom na mo-
ment zamienia się w szpital. Każdy kolejny dzień wydaje się cudem, w którym wszyscy 
uczestniczą. Czasem stan wydaje się beznadziejny, gdy wraca ból i  krwotoki, czasem 
dostrzegają jednak promyk nadziei. Po wielu miesiącach walki, w sierpniu 2008 r. 
odbierają telefon z Warszawy. W słuchawce słyszą słowa, o które modlili się wiele razy: 
przyjeżdżajcie, jest dawca! 

Euforia nie trwa długo. Choć wyniki badań wątrobowych są jak 
najbardziej pozytywne, nastąpiło znaczne pogorszenie pracy 
serca z powodu kardiomiopatii przerostowej lewej komory. Serce 
mogły osłabić leki immunosupresyjne. Trzeba przerwać rehabi-
litację, bo Julki w takiej sytuacji nie można męczyć ani dener-
wować. Cała trójka musi uzbroić się w cierpliwość – czeka ich 
kolejna batalia o zdrowie. W Zabrzańskiej Klinice Serca lekarze 
uspokajają. Kardiomiopatia jest, ale przepływy w sercu są lep-
sze, przyczyną takiego stanu był lek podawany po przeszczepie, 
który został odstawiony po 6 miesięcach. Natomiast badania 
wątrobowe są wciąż wyśmienite. 
– Życie nauczyło nas, żeby być ostrożnym. Cieszymy się bardzo 
dobrymi wiadomościami dotyczącymi stanu zdrowia Julki, 
a jednocześnie boimy, że mogą się zmienić. Może dlatego naj-
bezpieczniej czujemy się w pobliżu szpitala. Ale staramy się żyć 
chwilą obecną, gorszych chwil staramy się nie pamiętać. 
Po wielu miesiącach walki cała trójka wyjeżdża na urlop do 
Brodnicy, do babci Kariny. Z dala od szpitala, wśród lasów, 
jezior, na świeżym powietrzu, Julce, która na co dzień jest nie-
jadkiem, wraca większy niż zwykle apetyt. Nie mogą wyobrazić 
sobie, by mogli być bardziej szczęśliwi…

dom
Rodzinne spotkanie. Julka uwielbia zabawy z innymi dziećmi. 
Krzyczy do kuzynki: „uważaj, gonię cię”. Przesuwa się wtedy 
na pośladkach po ziemi. Tak samo z kuzynkami „tańczy”, choć 
porusza wtedy tylko rękami. Czy czuje się inna? Jeszcze chyba 
nie zdaje sobie z tego sprawy. Szpitale, badania i lekarze – to 
świat, który zna od zawsze. Rodzice wiedzą jednak, że kiedyś 
zapyta, dlaczego nie jest taka jak inne dzieci. Dlatego nie starają 
się chować jej „pod kloszem” i nigdy nie będą ukrywać, jak jest 
chora. – Julkę trzeba zahartować, bo jeszcze nieraz dostanie od 
życia – zamyśla się Marek. – Ja nic nie będę owijał w bawełnę. 
Musi zdawać sobie sprawę, że będzie miała trudności, z którymi 
trzeba się zmierzyć. Julka musi znać swoje ograniczenia.
Czasami zastanawiają się, gdzie leży wina? Obydwoje są zdrowi, 
badania w ciąży nie wykazywały nieprawidłowości. Nie mieli 
wpływu na przebieg choroby. Niestety, nie mogą się też zdecy-
dować na następne dziecko. To zbyt duże ryzyko. Teraz całym 
sercem są oddani Julce, bo ona potrzebuje ich pomocy. 
Choroba córki jest niełatwa także dla nich – musieli diame-
tralnie przewartościować swoje życie. Najważniejszy jest czas 
spędzony z dzieckiem. Marek, dawniej czynny sędzia piłkarski, 
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przeszczep
Godzinę później są już w drodze. Ope-
racja trwa od 19.30 do 2.30 w nocy, ale 
co najważniejsze – przebiega pomyślnie. 
Julka żyje i ma nową wątrobę! Po raz 
pierwszy dowiadują się, co właściwie 
dolega ich córce. Julka jest pierwszym 
dzieckiem w Polsce ze zdiagnozowaną 
glikogenozą typu IV, której udało się prze-
żyć. Uratował ją właśnie przeszczep. 
Na internetowej stronie zaprzyjaźnionej 
fundacji „Gwiazda Nadziei” dumny tata 
pisze: „(...)Julia pokazała całemu światu, 
jak należy walczyć o życie. Po dwóch 
latach wygraliśmy pierwszą bitwę. Ale 
wiele jeszcze bitew przed nami, by wygrać 
wojnę i życie naszego dziecka(...)”. 
Po powrocie do domu odnotowują każdy 
najmniejszy sukces. Nie tylko wyniki ba-
dań wątrobowych są na szóstkę. Ich mała 
córeczka staje się coraz silniejsza, z dnia 
na dzień chłonie otaczający ją świat 
z taką szybkością, jakby miała nadrobić 
stracony w szpitalach czas. Potrafi już 
sama siedzieć, przewracać się z brzuszka 
na plecy. Poznaje i wypowiada nowe 
słowa, intelektualnie rozwija się doskona-
le. – Bystrzak z niej – chwali dziewczyn-
kę mama – ale pokazuje również swój 
charakterek. Potrafi stawiać na swoim, 
próbuje wybrzydzać, a nawet grymasić. 
Rodzice z niezwykłą cierpliwością pozwa-
lają jej na wiele.  
To ich mała księżniczka i prawdziwa 
bohaterka, która przecież tyle wycierpiała.
Powoli starają się wrócić do „normalno-
ści”, ale nawet przy stole w eleganckiej 
restauracji wciąż rozmawiają o Julce. 

między nami
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By pomóc Julce, możesz przekazać darowiznę na jej konto:

33 1940 1076 3045 2145 0001 0000
Fundacja „Gwiazda Nadziei”
ul. 3 Maja 36
40-097 Katowice

Historię Julii spisaną przez tatę znajdziesz na:
www.gwiazdanadziei.pl/julka

* Choroba jest spowodowana defektem enzymu rozgałęziającego glikogen. 
Efektem tego jest nagromadzenie nieprawidłowego strukturalnie glikogenu  
w narządach, głównie w wątrobie i mięśniach. Jest chorobą śmiertelną, gdzie 
zgon następuje przeważnie w wieku 3–5 lat z powodu niewydolności wątroby.

podjął pracę, w której zwierzchnicy rozumieją, że w każdej 
chwili może być potrzebny dziecku. Karina całkowicie zrezygno-
wała z planów zawodowych. Dziś jej codzienność przypomina 
pracę lekarki. 
W swoim notatniku z aptekarską dokładnością zapisuje kolejne 
wizyty u lekarzy, długą listę leków i ich dawkowanie: Sirolimus 
0,7/0,8, CellCept 2x100 mg, Nystatyna 2x3ml co 2 dni... W tej 
kwestii nie ufa nikomu, tylko sobie. Obydwoje śmieją się, że mo-
gliby studiować medycynę. Może dlatego w wolnych chwilach 
najchętniej oglądają kultowy serial „Doktor House”. Choć  
w każdej chwili mogą liczyć na pomoc ze strony rodziców, rodzi-
ny i przyjaciół, to jak najrzadziej starają się rozstawać z Julką. 
Każde wyjście wiąże się ze zniesieniem ciężkiego, specjalistycz-
nego wózka. Często kontaktują się z rodzicami i ich dziećmi, 
które – jak Julka – dostały nowe życie dzięki organowi dawcy.
Nad łóżeczkiem dziewczynki wiszą nawet fotografie – dwuna-
stoletniego Wojtka, kilkuletniej Paulinki i całej reszty dzieci, 
które poznała podczas walki o swoje zdrowie i życie w szpi-
talach całej Polski. Rodziny przeszczepowców wzajemnie się 
wspierają. Mogą liczyć na swoją pomoc, rady. Nie ma przecież 
nic cenniejszego niż wspólne doświadczenie i zrozumienie.
Ale czy Julka stanie kiedyś na nogi? Czy przeszczepiona wątro-
ba będzie wciąż tak dobrze funkcjonować, a glikogenoza prze-
stanie siać spustoszenie w jej organizmie? Te pytania pozostaną 
bez odpowiedzi. Dziś najważniejsze jest to, że Julka żyje. 

pytania do psychologa
Choroba to trudna sytuacja zarówno dla dziecka,  
jak i jego rodziców. Psycholog fundacji „Gwiazda  
Nadziei”, Robert Trzop, radzi, jak się z nią zmierzyć. 

Jak rodzice mogą wspierać chore dziecko? 
Chyba żaden specjalista nie wymyśliłby lepszych sposobów niż 
sami rodzice opisani w historii, którzy dawali swojej córeczce 
miłość, bliskość, z drugiej strony próbowali w nienormalnych 
warunkach (szpital, radykalne, bolesne zabiegi, izolacja) 
stworzyć przynajmniej namiastkę normalności. Dla dziecka 
przebywającego w szpitalu, poddanego długotrwałej, obcią-
żającej kuracji, niezwykle ważna jest obecność oraz bliskość 
rodziców, których zna najlepiej i w kontakcie z którymi czuje 
się bezpiecznie. Kolejna kwestia to poczucie bezpieczeństwa 
w trakcie różnych procedur medycznych. Ważne, żeby dziecko 
wiedziało, rzecz jasna, na miarę własnych możliwości pojmo-
wania, co będzie się z nim działo. Po trzecie – trzeba stworzyć 
atmosferę jak najbardziej przypominającą naturalne warunki 
rozwoju i zaspokojenia potrzeb: zabawy, kontaktu z bliskimi 
i rówieśnikami, poznawania otoczenia. Nawet w szpitalu moż-
liwa jest zabawa, przytulanie, zapoznawanie z przestrzenią wo-
kół. Szczególnie poruszył mnie w opowieści o Julce moment, 
kiedy dziewczynka została zabrana do domu, aby spokojnie 
móc odejść w bezpiecznej i ciepłej atmosferze. W miejscu, któ-
re dobrze znała, zaczęła odzyskiwać siły. Ten fragment historii 
pięknie pokazuje znaczenie więzi, otoczenia, domu, poczucia 
bezpieczeństwa, czyli czynników związanych z relacjami 
z ludźmi i ogólnie pojętym dobrostanem psychicznym, które 
często mają w procesie zdrowienia znaczenie równie ważne, 
jak procedury medyczne i leki.  

W jaki sposób rodzice powinni uświadamiać dziec-
ko o jego chorobie? 
Wbrew pozorom, dzieci znacznie łatwiej znoszą swoją nie-
pełnosprawność czy chorobę niż dorośli. Jest to dla nich coś 
naturalnego. Czasem dorosłym, obudowanym konwenansami 
i normami społecznymi, świat dziecięcy wydaje się okrutny, bo 
jak można na przykład pytać: „czemu nie masz nóżki?”. Dla 
dziecka to równie naturalne pytanie, co udzielana na nie od-
powiedź. Chore dziecko, kontaktując się z rówieśnikami, samo 
odkrywa swoją odmienność. Jeśli czuje się kochane i bezpiecz-

ne, przychodzi do rodziców i pyta – na swój dziecięcy sposób 
komunikuje uczucia związane z odkrywanymi różnicami 
i ograniczeniami. Rola rodziców jest prosta: towarzyszyć, 
wysłuchiwać, odpowiadać na pytania prosto i zrozumiale dla 
dziecka. Można także wykorzystywać zabawę, książeczki, 
rysunki, aby z dzieckiem oswajać temat niepełnosprawności. 

Jak wprowadzać takie dzieci w świat rówieśników? 
Zazwyczaj nie wymaga to specjalnego wprowadzania, ponie-
waż z reguły odbywa się to naturalnie. Dzieci same z siebie nie 
mają uprzedzeń, nabywają ich, ucząc się od dorosłych. Ważne, 
aby dziecku umożliwiać kontakt z rówieśnikami. Im później to 
nastąpi, tym może być trudniejsze. 

Taka sytuacja to również ogromne obciążenie dla 
rodziców. W jaki sposób mogą oni pomagać sobie 
nawzajem? 
Kiedy choruje dziecko, najczęściej zapomina się o rodzicach. 
A dla nich jest to przecież sytuacja ogromnego przeciążenia 
fizycznego (spowodowanego ciągłym napięciem, byciem  
w gotowości, nieprzespanymi nocami, nieregularnym je-
dzeniem) i psychicznego (spowodowanego  odczuwaniem 
ciągłego lęku, bezradności, złości, poczucia winy). Ważne, aby 
rodziców chorego dziecka również otoczyć opieką – poprzez 
towarzyszenie, dobre słowo, umożliwienie im bycia wysłucha-
nym i wyrażenia nagromadzonych, trudnych uczuć. Historia 
Julii i jej rodziców pokazuje, jak ważne dla pani Kariny i pana 
Marka było wsparcie, obecność i pomoc innych. Opieka nad 
rodzicami to również opieka nad dzieckiem, bo żeby mogli je 
dobrze wspierać, ktoś musi się zatroszczyć też o nich. Choroba 
dziecka może zbliżać rodziców, może też osłabiać więzi mię-
dzy nimi, kiedy z powodu jego choroby cierpią w samotności, 
nie rozmawiają, bo nie chcą martwić drugiej strony – wówczas 
każdy z rodziców pozostaje samotny. 
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marianne FaithFull:

Grudzień, 2006 rok. W studiu brytyjskiej telewizji właśnie 
trwa wywiad z Marianne. Piosenkarka opowiada o ostatnich 
problemach zdrowotnych, o zdiagnozowaniu u niej raka piersi. 
Wymyka jej się nieopatrznie, że kilkanaście lat temu wykryto 
u niej HCV. Wiadomość zostaje podchwycona przez media  
i  staje się sensacją. Marianne nie chce potwierdzić, ani zde-
mentować, czy przenoszona przez krew choroba jest spadkiem 
burzliwej przeszłości. Tymczasem roztrząsanie informacji 
budzi irytację piosenkarki. Ile można spekulować na temat 
tego, jak zaraziła się wirusem – to na pewno skutek życia na 
ulicy, albo narkotyków, albo przypadkowego seksu, albo… Jest 
rozdrażniona do tego stopnia, że w swojej książce autobiogra-
ficznej wspomina o HCV „mimochodem na stronie drugiej”. 
Stara się przede wszystkim uciąć publiczne rozważania o wi-
rusie jako o spadku po wybrykach młodości. „Jestem pewna, 
że to wszystko przez moje złe nawyki, ale to było dawno temu. 
Dowiedziałam się, że mam HCV w 1995 roku. Natychmiast 
przeszłam sześciomiesięczne leczenie, miałam zastrzyki z in-
terferonu i jeszcze jednego leku, który powodował potworne 
wycieńczenie, ale przeszłam przez to. Przyjęłam diagnozę do 
wiadomości i zmieniłam odpowiednio swoje życie”. Marianne 
wie, że obecność HCV wymaga wstrzemięźliwości, jeśli chodzi 
o używki: „Nie tęsknię za narkotykami. Byłoby miło napić 
się kieliszek wina, ale nie jest to wskazane w moim stanie 
zdrowia. Mam HCV, a najgorszy jest wtedy alkohol”. Marianne 
mówi też wprost, że miała wiele szczęścia w życiu. Tak napraw-
dę nigdy nie sądziła, że dożyje sześćdziesiątki. Nigdy szczegól-
nie o siebie nie dbała, nie myślała o przyszłości, bo przyszłości 
miało po prostu nie być. Zawsze było tylko tu i teraz, szalony 
rock’and’roll. 

blond anioł
Na brytyjskiej scenie muzycznej pokazuje się w połowie 
lat sześćdziesiątych. Ma 18 lat, jest inteligentna, delikatna, 
wrażliwa, emanuje niezwykłym naturalnym urokiem. Rodo-
wód ma nieprawdopodobny. Jest córką baronowej Sacher-Ma-
soch, z zawodu tancerki, po której odziedziczyła urodę, oraz 
filologa, a jednocześnie brytyjskiego szpiega pracującego dla 
MI 6, Roberta Faithfulla. Ta eteryczna, słodka dziewczyna 

urzeka delikatnym głosem i niezaprzeczalnym urokiem. Długie 
blond włosy, subtelne rysy, lekko opuszczone, trochę wstydliwe 
spojrzenie. Wkrótce pojawia się obok niej mężczyzna. John 
Dunbar to olśnienie – spotkanie z nim to dla młodej Marianne 
czysta magia, a może po prostu pierwsza miłość. Imponuje 
jej jego strój, do tego ekscentryczne zachowanie i znajomo-
ści: Beatlesi, Rolling Stonesi. Stają się parą. Dzięki Johnowi 
Marianne poznaje liderów Rolling Stonesów: Micka Jaggera 
i Keitha Richardsa. Ci dwaj piszą dla niej utwór „As tears go 
by”. Piosenka staje się hitem, a wraz z nim Marianne. Młoda 
i coraz bardziej bogata, ma poczucie, że świat leży jej u stóp, 
że wszystko jest możliwe. Wzrasta jej poczucie wartości, pew-
ności siebie. Zwłaszcza że szczęście nie omija także domowych 
pieleszy – na świecie pojawia się syn Nicolas. Marianne marzy 
o typowo mieszczańskim życiu rodzinnym, ale okazuje się, że 
John nie jest typem domatora lub zarabiającego ojca – głowy 
rodziny. Obydwoje męczą się w tym związku, a gdy ich dziecko 
ma rok, rozstają się. 
W jej życiu pojawia się wtedy na dobre wokalista Rolling  
Stonesów, Mick Jagger. Tworzą parę idealną dla mediów. Ona 
z tzw. dobrego domu, wykształcona w szkole prowadzonej 
przez zakonnice, kulturalna, wyrafinowana, i on ze świata roc-
ka uznawanego za mroczny i nieokrzesany. Marianne zostawia 
dla Micka swoją pracę zawodową, swoje plany artystyczne. 
Zostaje „muzą” i głównie ogranicza się do pojawiania się 
przy boku piosenkarza. Para jest nieustannie pod ostrzałem 
mediów – duet idealny dla szukających sensacji: ona anielica, 
on diabeł. A pulsującym tłem jest „Swinging London” – sza-
lony czas liberalizacji obyczajów, hedonizmu, egocentryzmu, 
eksperymentów. Muzyka londyńskich zespołów podbija świat, 
ekspresja poprzez strój staje się normą. W USA mówi się nawet 
o „British invasion”. Marianne, idąc z Mickiem pod rękę przez 
ulice Londynu, znajduje się w samym epicentrum tych zda-
rzeń. Ekscentryczne stroje, przypadkowy seks, narkotyki były 
wszędzie. Nikt, w tym Marianne, nie myślał o czymś takim jak 
nałóg – jest młoda, ma poczucie, że znalazła się na szczycie. 
Stara się w tym dotrzymać kroku Mickowi i jego kolegom. 
Podobnie jak oni bulwersuje swoim zachowaniem, seksualną 
swobodą, strojem, przeklina, ćpa. W tych czasach takie zacho-
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     na zakręcie  
życia

Tekst Lilianna Zalesińska

Córka baronowej i brytyjskiego szpiega, ikona rocka,  
kochanka Micka Jaggera… życie Marianne Faithfull  
przypomina scenariusz filmowy. Kiedy ekscentryczny 
związek z rockmanem kończy się ostrym uzależnieniem 
narkotykowym, wegetuje na londyńskich ulicach. Za każdym 
razem, kiedy upada, powstaje silniejsza. Ale Marianne będzie 
walczyć nie tylko z uzależnieniem. Również z rakiem  
i z HCV. Walkę ma przecież zapisaną w genach.
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wanie u kobiety szokuje i jest destrukcyjne dla samej Marian-
ne. Jagger z coraz większym dystansem patrzy na depresyjną, 
chwiejną, deliryczną osobę u swego boku. „Moim problemem 
był brak zaufania” – wyzna Marianne po latach, biorąc na 
siebie całą winę za rozpad związku. Zaufania, którym rzadko 
obdarzała.

spadaJąca GWiazda
Narkotyki pozwalają jej oddalać się od realności, mówić coraz 
mniej, po prostu znikać. Pewnego dnia bierze 150 tabletek 
nasennych. To pierwsza próba samobójcza – nieudana. Jest 
1969 rok. Marianne ma zaledwie 23 lata. Odebrano jej syna, 
jest uzależniona, mieszka na ulicy. Paradoksalnie, w tym 
najgorszym momencie swojego życia doświadcza największej 
ludzkiej życzliwości. Zawsze ma jakiegoś opiekuńczego ducha. 
Anorektyczna, zabiedzona, a mimo to od czasu do czasu ktoś 
ją wspomaga, ktoś się nią zajmuje. Na nurtujące dziś wszyst-
kich pytanie, jak nisko upadła, odpowiada, że nie musiała się 
prostytuować. 
W końcu jej dawny producent wyciąga do niej rękę – zabiera ją 
z ulicy, proponuje zrobienie nowej płyty. Rozpoczyna się mo-
zolna droga pod górę. Nagrywa piosenki, nadal zmagając się 
z nałogiem. Powoli zdaje sobie sprawę, że aby ta praca miała 
wartość, musi uwolnić swojego demona – śpiewać o tym, co ją 

przepełnia, o skutkach jej dotychczasowego życia. O najciem-
niejszych stronach ego. Tak powstaje płyta „Broken English” 
– wielki muzyczny powrót w 1979 roku. Marianne wybiera 
teksty dosadne i bezpruderyjne. To nie jest już miła, słodka 
blondyneczka, która rozpoczynała karierę od piosenek folk. 
Oto narodziła się rockowa diwa. Niepokorna, o ochrypłym 
niskim głosie. Album doskonale wpisuje się w czas muzyki 
punk. Płyta jest kontrowersyjna, ale publiczność przychodzi 
na jej koncerty po to, aby zobaczyć upadłego anioła. Doznać 
szoku. To jest tylko prawda sceniczna – prawdziwa Marianne 
potrzebuje tej płyty, aby wyrzucić z siebie to, co nagromadziło 
się niczym osad w jej duszy, przełamać siebie. Dla rodziny, 
przyjaciół nadal jest wrażliwą, sympatyczną kobietą, która 
boryka się ze swoimi problemami. Bo wciąż nie udaje jej się 
pozbyć uzależnienia od heroiny.
Na wiosnę 1985 roku Marianne znów sięga po heroinę. To ma 
być kolejna próba samobójcza. Jest przekonana, że już nigdy 
nie będzie szczęśliwa, że końcem tej drogi jest (rychła) śmierć. 
I spotyka się z nią, owszem, ale na krótko. Znów przetrwała  
– tym razem była to śmierć kliniczna. Ponownie, jak już nieraz 
w jej życiu bywało, pojawia się dobry anioł stróż. Znajomy, 
który sam przeszedł kurację odwykową, przekonuje Marianne, 
że jest ona w stanie wyzdrowieć, bo jest „sympatyczną oso-
bą”. Te proste słowa są dla piosenkarki niczym największy 
komplement. Ktoś zauważa w niej po prostu człowieka. Nie 
eks-dziewczynę Micka Jaggera, nie ćpunkę, nie gorszycielkę. 
Wie, że chce żyć, ale nie wie, czy będzie umiała funkcjono-
wać bez alkoholu i narkotyków. Jeśli ma coś zmienić, to całe 
życie, wymienić całą siebie od środka. To ma być kompletna 
wulkanizacja. „Potrzebowałam prania mózgu, które trwało 
pięć i pół roku” – mówi. Zapytana, jak jej się udało, twierdzi, 
że miała szczęście. Trafiła na dobrego psychiatrę, byli przy niej 
przyjaciele, poddała się też akupunkturze. 
Marianne chce nadal śpiewać, bo to ją trzyma na powierzch-
ni. Zdaje sobie jednak sprawę, że nie może zrobić tego tak 
jak dawniej. Jej autorskie piosenki, np. w albumie „Broken 
English”, stają się spojrzeniem w głąb. Wiwisekcją. W tym 
momencie życia nie umiałaby nagrać takiej płyty bez sięgania 
po dopalacze, podkręcenia się opiatami. Dlatego decyduje 
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się na nagranie coverów znanych piosenek. Powstaje świetny 
album „Strange Weather”. „To było wielkie zadanie aktorskie” 
– wspomina. Marianne przyjmuje utwory jak swoje, oddaje 
całą siebie, tak że muzyka ta jest oczywistym komentarzem do 
jej życia. Nie wstydzi się wyjść na scenę i pokazać bez lukru, 
kultu ciała, kreacji scenicznych, makijażu, fryzur. Jest do bólu 
sobą – kobietą, która doznała w życiu wiele rozczarowań, 
upodlenia, ale i wiele dobra. Ze zniszczonym głosem, twarzą 
nieprzypominającą tej zjawiskowej dziewczyny sprzed lat. 
Publiczność zaczyna ją uwielbiać za bezkompromisowość, au-
tentyzm, nieprzeciętną osobowość. I nawet za ten ochrypły, fał-
szujący głos. „Mroczna muzyka to moja specjalność” – mówi 
Marianne. „Jest próbą wytłumaczenia, że czasem dokonuje 
się w życiu wyborów niezrozumiałych dla innych, nie znaczy 
to jednak, że decyzje te są złe. Są swoiste. I niezbędne. O tym 
można opowiedzieć”. Ta recepta się sprawdza – kolejne albumy 
są sukcesami, choć mają różne źródła fascynacji. „A Secret 
Life” (1995) z kompozycjami Angelo Badalamentiego, czy 
„Century Blues” (1996), „Seven Deadly Sins” (1999) inspirowa-
ne muzyką Kurta Weilla. Wydłuża się lista świetnych muzy-
ków, z którymi Faithfull współpracuje: David Bowie, Nick 
Cave, Tom Waits, Rufus Wainwright, Roger Waters, Steve Win-
wood, Metallica. Marianne decyduje się też na opublikowanie 
swojej biografii zatytułowanej po prostu „Faithfull” (1995) 
i wspomnień „Memories, Dreams and Reflections” (2007).

na przekór sobie
Berlin 2007 rok. Prestiżowy Międzynarodowy Festiwal Filmo-
wy. O Marianne znów jest głośno. Film, w którym wystąpiła, 
„Irina Palm”, jest sensacją. Gra dojrzałą kobietę, która pilnie 

potrzebuje pieniędzy na operację chorego wnuczka. Zdespe-
rowana, decyduje się na lukratywną pracę w seksklubie jako 
prostytutka. Wyzwanie aktorskie? Bulwersująca rola? Zadanie 
akurat na temperament Marianne. W ostatnich latach, choć 
nie uważała się za aktorkę, pojawia się w filmach bardzo 
dobrych reżyserów, m.in. u Sofii Coppoli, Gusa van Santa, 
Patrice’a Chereau. Jej role zwracają uwagę. „Myślę, że czasem 
jestem zbyt skromna. Byłam w teatrze Iriną w »Trzech sio-
strach« Czechowa i Diabłem w »Black Rider«. Zagrałam Ofelię 
w filmie Tony’ego Richardsona u boku Anthony’ego Hopkinsa, 
Marię Teresę w »Marie-Antoinette« i Betty w »Intymności« 
Patrice’a Chereau. Zawsze wiedziałam, że potrafię grać, choć 
nigdy nie był to mój zawód”. Nie znaczy to, że Marianne 
zaniedbuje karierę muzyczną. Co dwa, trzy lata powstaje nowa 
płyta: „Stranger on Earth” (2001), „Kissin Time” (2002), 
„Before the Poison” (2005). Dopiero co wyleczyła się z raka, 
żyje z HCV. Choroba, która najpierw wpędziła ją w przeraże-
nie, później dodaje jej sił do działania. „Nigdy nie wiesz, może 
to ostatni film? Może ostatnia płyta? Dlatego chcę czerpać 
z tego, co mam. Z przyjaciół, wnuków, kochanka, rodziny. 
Chcę zobaczyć, co będzie dalej”. Marianne odnajduje w życiu 
spokój. Może mniej w niej czarnych chmur i burz, o których mo-
głaby opowiadać, ale nadal wiele pasji i bezkompromisowości. 
„Nie sądziłam, że moje życie okaże się takie udane pod wieloma 
względami, na przekór mnie. Nigdy nie chciałam być sławna. 
Chciałam tylko być poważną artystką”. Choć w ostatnich pięciu 
latach problemy zdrowotne dawały kilkakrotnie o sobie znać, 
Marianne nadal pracuje. Ostatnia jej płyta to „Easy Come Easy 
Go” z 2008 roku. Zgodziła się też, aby na podstawie jej biografii 
powstał film. W końcu, jak sama mówi, to „świetna historia”.  

autorskie 
piosenki 
Faithfull są 
spojrzeniem 
w głąb siebie 
– wiwisekcją
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taniec  
 zmysłóW

Tekst anna Kaszuba

Nieważne, zawodowy czy amator, każdy tancerz Wam to 
powie: „Już dawno dowiedziono wyższości tańca nad innymi 
formami ruchu”! I wcale nie trzeba spędzić kilku lat na par-
kiecie, żeby się o tym przekonać na własnej skórze. Bo taniec 
to nie tylko ruch, ale również sztuka. Która siłownia zapewni 
wam jedno i drugie? 
 
zdroWe ciało i duch 
Tańcząc, ćwiczymy bardzo intensywnie, ponieważ pracuje  
dosłownie każdy nasz mięsień, wliczając w to nawet mięśnie 
twarzy. Wystarczy rzut oka na jędrne, sprężyste mięśnie i po- 
nętne sylwetki tancerzy i tancerek. Wysiłkowi towarzyszą emo-
cje, bo obcujemy również z muzyką, partnerem. Wyzwala się  
w nas endorfina – hormon szczęścia. Porównajmy to chociaż-
by z siłownią, na której wykonuje się monotonne, wyuczone 
ćwiczenia. Znamy ten specyficzny zapach, dźwięki upadają-
cych sztang, głośny rytm, który bombarduje mózg. Podczas 
tańca człowiek skupia się na tym, jak wykonać dany układ, 
dlatego zapomina, że intensywnie ćwiczy. Nawet u amatorów, 
jeśli po kilku treningach złapią na parkiecie przysłowiowego 
bakcyla, rodzi się dusza tancerza. Zgarbieni, przytłoczeni, 
zakompleksieni – tacy ludzie przychodzą zwykle na pierwsze 
taneczne zajęcia, jęcząc pod nosem: tu mam „wałek”, a tam 
wystaje mi tłuszczyk. Z czasem okazuje się, że to wszystko 
znika, bo taniec wydobył z nich piękną sylwetkę, „wałeczki” 
odeszły w niepamięć, podobnie jak niejeden zdrowotny pro-
blem. To nie tylko czcza gadanina tanecznego lobby. Badania 
naukowe prowadzone m.in. w Danii i Stanach Zjednoczonych 
dopisały – obok świetnej formy fizycznej – nowe pozycje do 

listy korzyści płynących z tańca: poprawa odporności organi-
zmu, wzmocnienie szkieletu, profilaktyka chorób serca. Nie 
wspominając już o spalonych na parkiecie kaloriach (godzina 
walca to 200–300 kcal, salsy – 400). 
 
tańczyć każdy może 
Moda na taniec wcale nie jest fanaberią ostatnich lat, czyli 
epoki programów typu „Taniec z gwiazdami” czy „You Can 
Dance”. W końcu choreoterapia, chociaż ma niewiele wspól-
nego z nauką samego tańca i jego stylów, to wynalazek sprzed 
wieków. Jej doświadczenia pokazują, że praca ciała i umysłu  
w ruchu to nie tylko trening, relaks i odprężenie, ale skutecz-
na metoda leczenia zaburzeń odżywiania, nerwic, a nawet 
chorób psychicznych. Wracając jednak do ciała… Dla naszych 
mięśni i stawów niezdrowe jest to, co wyczynowe, ćwiczenia 
powtarzane ruchem jednostajnym – wtedy rozciągamy i spi-
namy mięśnie tylko w jedną stronę. Kiedy wybieramy się na 
aerobik czy siłownię, potrzebujemy często wielu zaświadczeń, 
jakie ćwiczenia wolno nam wykonywać, a które są absolutnie 
zabronione ze względu na nasze problemy z kręgosłupem, 
kolanami, stawami. W tańcu tak naprawdę nie ma specjalnych 
ograniczeń zdrowotnych. Jeśli ktoś ma problemy z kolanami 
czy kręgosłupem, to najwyżej nie zatańczy disco ze względu na 
bardzo szybkie tempo. Oczywiście trudno samemu ocenić, czy 
podołamy tanecznym zajęciom i czy warto zapisać się od razu 
na cały kurs. Jednak jest na to rada. Wystarczy pojechać na 
obóz taneczny. Praktycznie każda szkoła organizuje imprezy 
o charakterze warsztatów. Dodatkowo trening zwykle połączo-
ny jest z pobytem w ciekawym miejscu. 

„taniec  
z gwiazdami” 
przyniósł 
zwycięstwo 
dorocie 
Gardias

„Śpiewać każdy może…” – jak mówią słowa znanej  
piosenki, okazuje się, że tańczyć też! Nie tylko może,  
ale powinien, bo taniec fantastycznie rzeźbi ciało, 
gwarantuje kondycję, wyrabia poczucie rytmu i wrażli-
wość muzyczną, a poza tym daje nieopisaną frajdę.
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do tanGa trzeba dWoJGa 
W tańcu towarzyskim wszystko, co robimy, sprowadza się do 
tego, aby dwoje ludzi stworzyło harmonijną jedność. Nie ma tu 
miejsca na samotność, bo przecież tańczymy w parze, obcuje-
my z drugim człowiekiem. Na początku każdy musi myśleć sam 
o sobie, tak żeby poukładały się wszystkie elementy. Zarówno 
zawodowiec, jak i amator ma tyle do zrobienia: zapanować nad 
rękami, wczuć się w muzykę, zapamiętać układ kroków, korygo-
wać na bieżąco sylwetkę. Kiedy to się uda, trzeba jeszcze zgrać 
ruchy z ruchami partnera. Dłonie, plecy, nogi – wszystko musi 
pracować w tym samym tempie i zakresie ruchu. Na siłowni 
powtarzamy jedynie wyuczone ruchy, wystarczy nasza pamięć 
motoryczna. Taniec zaś wymaga maksymalnego skupienia 
i ciągłej kontroli, nie mamy więc czasu na rozpamiętywanie 
dnia, ani przerabianie aktualnych życiowych problemów. Poza 
tym na zajęciach obcujemy z innymi ludźmi i po jakimś czasie 
zżywamy się z nimi. W takiej nieformalnej grupie łatwiej 
o przyjaźń, dlatego osoby trochę zamknięte w sobie i nieśmiałe 
zyskują niepowtarzalną szansę na podniesienie samooceny 
i naukę sztuki autoprezentacji. 
 
latino czy standard? 
Znajomość przynajmniej jednego stylu tanecznego to dzisiaj 
niemal wymóg kulturowy każdego Europejczyka. Po prostu 
nie wypada nie tańczyć. Jaki styl wybrać? Zachwycamy się 
często gorącymi rytmami salsy czy rumby, podziwiając kunszt 
tancerzy i kolorowe, skąpe stroje tancerek, ale okazuje się, że 
tak naprawdę tańce standardowe to wyższa taneczna szkoła 

jazdy. Profesjonalni tancerze 
mówią: do standardu trzeba 
dojrzeć, żeby przekonać się 
o jego walorach. Jest piękny, 
bogatszy i paradoksalnie 
dużo trudniejszy niż tańce 
latynoamerykańskie. Ma 
mniej swobody, a jedno-
cześnie, kiedy przekroczy 
się niewidzialną granicę, 

okazuje się, że zakres ruchu jest nieograniczony. W standardzie 
każdy krok jest bardzo precyzyjny. Mniej istotne są w nim 
akrobatyczne wyczyny, szybkość i to, jak wysoko podniesie się 
nogę. Liczy się styl i relacja między partnerami. Żeby dobrze 
zatańczyć walca angielskiego, trzeba się wyciszyć, co wymaga 
tanecznej dojrzałości. To, w jakim stylu czujemy się dobrze, 
możemy odkryć jedynie w praktyce. Tango, hip-hop czy walc 
– każdy z nich ma wiele do zaoferowania, ale trzeba zrobić 
pierwszy krok na parkiet! 

o Wyższości tańca nad  
innymi Formami ruchu  
rozmaWiamy z instruktorką  
małGorzatą pryGoń.  
 
Czy Pani, jako instruktorka tańca, obserwuje, że 
nagle zajęcia taneczne stały się bardzo popularne? 
Tak to już jest w naszym kraju, że wszystko, co jest medialne, 
staje się pożądane przez ludzi. W momencie, kiedy zaczął być 
sławny „Taniec z gwiazdami”, zaczął się straszny popyt i boom 
na taniec. Najpierw ten towarzyski. Potem nadeszła era „You 
Can Dance”, każdy inny styl zaczął być modny i promowany. 
Na to nałożyła się moda na zdrowy tryb życia i popularność 
każdej formy ruchu, niezależnie od wieku i stylu życia, w co 
taniec wpisuje się jak najbardziej. 

Na czym polega wyższość tańca nad innymi  
formami aktywności? 
Wbrew pozorom taniec jest bardzo naturalną formą ruchu. 
Oprócz tego, że kształtuje sylwetkę, koryguje wady postawy, 
świetnie wpływa na ogólny rozwój psychofizyczny człowieka, 
to również bardzo się przydaje w życiu prywatnym. Wszystko, 
czego nauczymy się na parkiecie, możemy z powodzeniem 
wykorzystać na każdej zabawie i z każdym partnerem. 

a jeśli ktoś ma przysłowiowe dwie lewe nogi? 
Każdy może tańczyć, niezależnie od wieku i predyspozycji. 

Znajomość 
tańca  
to dziś  
niemal  
wymóg  
kulturowy
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style tańca:

+ latynoamerykańskie

samba wywodzi się z Brazylii – to szybki, pro-
gresywny i dynamiczny taniec, z wyrazistą muzyką. 
Na pierwszy plan wysuwa się charakterystyczny 
ruch bioder. Samba to taniec bardzo zmysłowy, 
nazywa się ją często „tańcem kochanków”.

rumba pochodzi z gorącej Kuby – tańczy się 
ją na całych stopach, bez unoszeń i opadań, mimo 
to w rumbie porusza się całe ciało, z wyjątkiem 
głowy i barków. W tym tańcu nie wystarczy dobra 
kondycja fizyczna, niezmiernie istotna jest świetna 
koordynacja ruchów. Tutaj pierwsze skrzypce gra 
kobieta – uwodzi, jest odważna i zmysłowa, co 
dodatkowo podkreśla jej seksowny strój.

cza-cza wywodzi się z rumby i mambo, 
choć historia tego rytmicznego tańca o kubańskich 
korzeniach nie jest bardzo długa. Charakterystycz-
ne są w nim wyprostowane nogi i energiczne ruchy 
ciała oraz intensywna praca bioder. Nie tylko one 
przyciągają uwagę widzów, ale również bajecznie 
kolorowe stroje tancerzy pełne złoceń, cekinów, 
frędzelków i koronek.

paso doble (z hiszp. podwójny krok) to 
taneczna metafora corridy, gdzie partner odgrywa 

rolę torreadora, a partnerka byka. Nawet jego 
dramaturgia składa się z trzech części: wejścia na 
arenę; walki i pokonania byka; parady kończącej 
pojedynek. To prawdziwy taneczny spektakl  
odgrywany na parkiecie, pełen napięcia
i widowiskowości.

salsa to pikantna mieszanka różnych  
muzycznych gatunków i kroków zaczerpniętych  
z innych tańców. Jej ojczyzną są Karaiby i Ameryka 
Południowa. To taniec pełen ekspresji, emocji  
i energii. Salsa występuje w wielu odmianach, 
mamy więc: styl kubański, salsę portorykańską, 
kolumbijską, czy palladium mambo. Bez względu 
na styl robi dzisiaj prawdziwą klubową furorę.

+ tańce standardoWe

Walc Wiedeński jego nazwa ma ścisły 
związek z historią. Po raz pierwszy został wykonany 
w 1815 r., podczas kongresu wiedeńskiego. Szybko 
przyjął się w Europie. Dostojny, liryczny, pełen 
romantyzmu, elegancki, o płynnych ruchach – to 
cechy charakterystyczne tej odmiany walca. Nazy-
wa się go tańcem wirowym, bo para porusza się po 
parkiecie rotacyjnym ruchem wirowym, w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Walc anGielski taniec swingowy  
i wirowy, prosty rytmicznie. Niezwykle ważne w nim 
jest to, by ciała partnerów były w stałym kontakcie, 
od bioder aż po ramiona. Wolny, romantyczny, 

płynny, tańcząca para przypomina wręcz łódź, 
wznoszącą się i opadającą płynnie na fali parkietu.

tanGo jego dwie ojczyzny to Argentyna i Uru-
gwaj. Kiedyś tańczone głównie w barach i domach 
publicznych. Charakteryzuje się erotyczną namięt-
nością i dominacją w połączeniu z delikatnością. 
Niezmiernie ważna w tangu jest muzyka, grana na 
bandoneonie (przypomina znany nam akordeon),  
w połączeniu z dźwiękami fortepianu, skrzypiec  
i kontrabasu. Najbardziej znana jest odmiana 
argentyńska, pełna improwizacji.

Quickstep najszybszy z tańców standardo-
wych, o angielskich korzeniach (wywodzi się  
z fokstrota). To, co go wyróżnia, to podskoki, długie 
kroki i „kicki”, czyli wykopy nogami w powietrze.
ciekawostka: podczas turniejów tańca właśnie  
w quickstepie dochodzi najczęściej do zderzeń  
i kolizji na parkiecie.

Fokstrot uchodzi za jeden z najtrudniej-
szych tańców, to prawdziwe taneczne wyzwa-
nie. Swoją nazwę (krok lisa) wziął od nazwiska 
amerykańskiego aktora Harry’ego Foksa, który 
unowocześnił nieznanymi dotąd krokami balet na 
teatralnej scenie. W fokstrocie ważne jest połącze-
nie otwartych figur z akcją swingową.

Talent i predyspozycje to jedynie 20–30 proc., reszta to trening. 
Nawet jeśli na zajęcia przyjdzie osoba, która nie ma wyczucia 
rytmu, też może nauczyć się tańczyć Zajmie to więcej czasu 
i więcej pracy trzeba będzie włożyć w ćwiczenia, ale efekty 
będą widoczne, byleby nie zabrakło jej zapału. 

Co jest trudniejsze dla początkujących: tańce  
latynoamerykańskie czy standardowe? 
Wszystko zależy od preferencji. Oba są porównywalnie trudne. 
W latynoamerykańskich intensywniej „używa” się ciała, ruchy 
bioder są czasami nienaturalne. Standard ma swoją specyfikę. 
Jeśli ktoś lubi się pomęczyć i poszaleć, polecam te pierwsze. 
Typowy klasycysta lepiej będzie się czuł w standardzie. 

Wymyśliła Pani projekt: nauka tańca dla niepeł-
nosprawnych. Skąd taki pomysł? 
Dokładnie chodzi o niewidomych. Na razie projekt raczkuje,  
bo samo pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej zajmie co 
najmniej pół roku. Napisanie programu to również skompliko-
wana sprawa. Chciałabym, żeby za kilka miesięcy projekt  
ruszył w Warszawie. Na co dzień studiuję zdrowie publiczne  
i w polu moich zainteresowań znajduje się pozyskiwanie 
finansów z Unii na tego typu programy prozdrowotne. Zawsze 
chciałam to jakoś połączyć z tańcem. Stąd pomysł na zago-
spodarowanie tej niszy i pomoc niewidomym, która umożliwi 
im wyjście z domu. Ale należy pamiętać, że taniec towarzyski 
wykonują również niepełnosprawni na wózkach... 

Cza-Cza Fokstrot Paso doble
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Na jednej z okładek brytyjskiego „ELLE” Gwyneth wygląda 
olśniewająco. Długi blond bob, uwodzicielski uśmiech i dopa-
sowana sukienka Balenciagi, która podkreśla szczupłą talię 
gwiazdy. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby zdjęcie 
nie powstało zaraz po drugim porodzie (syn Moses – przyp. 
red.). Jak Gwyneth to robi, że ma taką figurę? Czy to sprawka 
photoshopa i wprawnej ręki grafika, czy raczej ostrego reżimu 
dietetycznego? Nic z tych rzeczy! Aby odkryć sekret gwiazdy, 
wystarczy wejść na jej blog i przekonać się, że Gwyneth posta-
wiła przede wszystkim na oczyszczanie.  
Ani toksyny, ani zbędne kilogramy nie omijają również holly-
woodzkich gwiazd, dlatego również one na wiosnę fundują 
sobie dietę oczyszczającą (popularnie zwaną detoksem). Cel 
jest prosty: dzięki optymalnie ułożonemu jadłospisowi pozbyć 
się nagromadzonych w organizmie toksyn. Niektórzy traktują 
dietę oczyszczającą jako dobry wstęp do gubienia kilogramów  
i kolejnych diet, dla innych to absolutne minimum dbania  
o swój organizm. Tak właśnie jest w przypadku Gwyneth.  
Po drugiej ciąży zostało jej 10 nadprogramowych kilogramów. 
Uporała się z nimi dzięki właściwie dobranym ćwiczeniom, 
ale oczyszczanie organizmu, nawet kilka razy w roku, to dla 
Paltrow podstawa dobrego samopoczucia i zdrowia. Niezbęd-
ną pomocą i wiedzą służy jej od jakiegoś czasu Alejandro 
Junger – w Hollywood uważany za prawdziwego guru. Takie 
gwiazdy jak Oprah Winfrey czy Hilary Swank ustawiają się 
do niego w kolejce po jadłospis „uszyty” specjalnie dla nich. 
Junger, pochodzący z Urugwaju lekarz, na własnej skórze 

 Gwiazdorskie menu  

na Wiosnę

przykładoWe menu:
7.00 Szklanka wody z cytryną 
8.00 Herbata ziołowa (lub koktajl jagodowy z migdałami)

10.00 Owsianka na wodzie (lub wodzie kokosowej).
11.30  Woda kokosowa (ew. świeżo wyciśnięty sok  

z marchewki), przekąska z nasion słonecznika lub dyni 
13.30 Kurczak teriyaki i warzywa gotowane na parze
16.00 Zupa miso z rukwią wodną 
18.00 Zupa groszkowa z bazylią (lub zupa brokułowa)

Smacznego oczyszczania!

Zawsze wygląda świetnie, ale jak 
na prawdziwą celebrytkę przystało, 
Gwyneth Paltrow chce powitać 
wiosnę w znakomitej formie. Warto 
podpatrzyć, co robi w trosce  
o zdrowie i nienaganną sylwetkę.
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przekonał się, jak ważny jest dla organizmu proces oczysz-
czania. Przeprowadzkę do Nowego Jorku i zmianę stylu życia 
przypłacił zdrowiem i depresją. Szukając rozwiązania swoich 
zdrowotnych problemów, odkrył zbawienną moc detoksykacji, 
co opisał w swojej książce „Clean”. Tłumaczy w niej, jak sku-
tecznie i zdrowo oczyścić ciało oraz podtrzymywać uzyskane 
efekty. Dieta Alejandra, którą stosuje Paltrow, opiera się na 
trzech posiłkach dziennie: dwóch płynnych (składają się na nie 
naturalne soki warzywne i owocowe bez dodatku cukru) oraz 
jednym „stałym” (np. chude mięso, grillowana ryba plus dowol-
nie wybrane warzywa, najlepiej ugotowane na parze). Zamiast 
soku warzywnego można sobie przygotować równie zdrowy 
zamiennik w postaci np. zupy warzywnej. – Ważne, żeby jak 
najwięcej dań miało konsystencję koktajli czy zup. Płynny 
posiłek to gwarancja, że nasz system trawienny „odpoczywa” 
od ciężkich dań, w których strawienie musi włożyć dużo pracy 
– tłumaczy Gwyneth na swoim blogu. Jako zdrowe przekąski 
w ciągu dnia godne polecenia są owoce, byle nie te, które mają 
dużo cukru. Gwyneth stosuje jadłospis dr. Jungera przez trzy 
tygodnie. W tym czasie pamięta o ważnych zasadach detoksu: 
1 Pij dużo wody. 
2  Używaj jedynie organicznych produktów, wybieraj te, które 

nie zawierają konserwantów, popularnych polepszaczy 
smaku, pestycydów.

3  Wzbogać dietę warzywami i owocami, które mają właści-
wości oczyszczające: natka pietruszki, marchewka, cytryny, 
brokuły.

Na wiosnę 
gwiazdy  
stosują  
diety, które 
oczyszczają 
organizm

4  Ćwicz regularnie i nie żałuj sobie sauny, bo wtedy wydalasz 
toksyny razem z potem. Ważne jest też właściwe, głębokie 
oddychanie (Gwyneth od wielu lat jest wierną fanką jogi  
i medytacji, a ostatnio zainteresowała się coraz popularniej-
szą i u nas refleksologią).

5 Odstaw kawę, alkohol, papierosy i wszelkie inne używki. 

Przestrzeganie tych zasad na pewno przyniesie rezultaty,  
o czym Paltrow jest święcie przekonana. Co więcej, zachęca 
swoich fanów do podobnej kuracji na wiosnę, dlatego na jej 
blogu można z łatwością znaleźć kilkudniowe menu opraco-
wane przez dr. Jungera oraz gotowe przepisy na przyrządzenie 
posiłków z zalecanego jadłospisu.  
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Wszyscy doskonale wiemy, że długotrwały stres 
fatalnie oddziałuje na nasz organizm, powodując wie-
le zaburzeń psychosomatycznych. I nawet jeśli nie 
zdajemy sobie z tego sprawy, to coraz częściej widać 
też jego destrukcyjny wpływ na naszą skórę. 

W okoWach 
stresu

skóra

Dążenie do doskonałości, autorealizacji, perfekcji to znak 
naszych szalonych czasów. Mówi się, że żyjemy w biegu. Ale 
to już nie jest bieg, lecz prawdziwy galop, któremu codziennie 
zawdzięczamy uderzeniową dawkę stresu. Dzisiaj nikt już 
nie pamięta, że to natura, w drodze ewolucji, wyposażyła nas 
w zdolność do odczuwania stresu. Miał on być pozytywnym 
bodźcem: stymulował do działania, podnosił poziom adre-
naliny, dawał zastrzyk energii. Cywilizacja i postęp zmieniły 
wszystko. Fundujemy go sobie w coraz solidniejszych daw-
kach. Zamieniliśmy ten mobilizujący stymulator w bombę 
z opóźnionym zapłonem.

kiedy skóra Woła o pomoc
Opryszczka, grzybica, świąd niewiadomego pochodzenia, nad-
mierne łuszczenie się skóry, wypadanie włosów – mo-
żesz nigdy nie doświadczyć tych dolegliwości. Ale 
są osoby, które nieustannie się z nimi zmagają, bo 
dokuczliwe objawy pojawiają się cyklicznie. Bada-
nia dotyczące wpływu stresu na skórę prowadzo-
no na Uniwersytecie Kalifornijskim. Wyniki 
pokazały, że niektóre substancje produkowane 
przez organizm pod wpływem zdenerwowania 
(m.in. hormony: kortyzol i adrenalina) wywołu-
ją zmiany w samej skórze oraz jej funkcjach. 
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Jeśli nasz organizm permanentnie walczy ze stresem, to musi 
ponosić tego koszty. Komórki zużywają dodatkową energię 
kosztem substancji odżywczych. Brak soli mineralnych, wita-
min i mikroelementów może odbić się na wyglądzie naszej skó-
ry – stanie się szara, matowa, przesuszona, zmęczona, straci 
jędrność. Stres sprawia, że produkuje ogromne ilości wolnych 
rodników. A to właśnie one odpowiedzialne są za niszczenie 
kolagenu i elastyny, czyli białek, którym  
zawdzięcza swą elastyczność. 

małe  
przyjemności 
pomagają  
nam  
w walce  
ze stresem
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O stresującej się skórze  
i sposobach na jej ukojenie 
opowiada nam dyplomowana 
kosmetyczka Anna Mojsses- 
-Waśko z warszawskiej  
Kliniki Urody

Jaki jest związek pomiędzy  
stresem a skórą?
Silny i długotrwały stres oddziałuje na 
cały organizm, wywiera także wpływ 
na wygląd i stan skóry. Może prowadzić 
do osłabienia jej funkcji obronnych oraz 
zmian chorobowych lub zaostrzenia tych 
problemów, które już istnieją. Dzieje się 
tak, ponieważ procesy, jakie wywołuje 
stres, albo zaburzają podziały komórek, 
albo nadmiernie je pobudzają, niepo-
trzebnie wywołując reakcję obronną  
i burzą naturalną równowagę w skórze.

Jak się objawia negatywny 
wpływ stresu na naszą skórę?
Skóra sucha przesusza się jeszcze 
bardziej, powstają na niej spierzchnięcia 
i zaczerwienienia. W przypadku chorych 
na atopowe zapalenie skóry (AZS) obser-
wujemy zaostrzenie objawów. Jest to cho-
roba, którą wywołują zaburzenia immu-
nologiczne, nadaktywność skóry, alergie. 
Pod wpływem substancji drażniących 
skóra traci barierę ochronną zbudowaną 
z lipidów. To wywołuje świąd, zmiany 
wypryskowe, dużą suchość. Stres nasila 
te dolegliwości. Natomiast przy skórze 
tłustej i mieszanej jeszcze bardziej 
wzrasta aktywność gruczołów łojowych. 
Mogą powstawać zmiany o charakterze 
trądzikowym. Problem ten często obser-
wujemy u zestresowanych, intensywnie 
pracujących osób, które ponownie muszą 
zmagać się z wypryskami. Cera naczy-
niowa również pod wpływem emocji 
reaguje tzw. odruchem naczyniorucho-
wym, w konsekwencji którego zwiększa 
się rumień i podrażnienia na twarzy. 

Gdy jesteśmy zestresowani, zmęczeni, 
osłabieni, nasz organizm bardziej jest 
podatny na infekcje grzybiczne i wiru-
sowe (np. opryszczka). Nieprzyjemnym 
skutkiem długotrwałego napięcia może 
być również wypadanie włosów. Poza 
tym działanie stresu wpływa na starze-
nie się skóry, przyśpiesza ów proces.

Co na problem „zestresowanej” 
skóry poleca Pani w gabinecie?
Zabiegi mogą w różny sposób wspo-
magać i wzmacniać kondycję „zestre-
sowanej” skóry. Jednak w każdym 
przypadku należy dobrać indywidualną 
terapię. Przy cerach suchych, atopiach 
istotne jest odpowiednie nawodnienie, 
uzupełnienie bariery lipidowej, wyci-
szenie skóry. Zabiegi pielęgnacyjne 
przynoszą natychmiastową ulgę. Cera 
tłusta natomiast wymaga normalizacji 
pracy gruczołów. W obu przypadkach 
pomocny będzie peeling kawitacyjny 
(zabieg z użyciem ultradźwięków), który 
odblokuje skórę z wierzchniej warstwy 
rogowej, wygładzi i w nieinwazyjny spo-
sób oczyści, umożliwi wchłanianie skład-
ników aktywnych, a w przypadku AZS 
również leków. U osób, którym doskwiera 
problem wypadających włosów, pomoc-
nym zabiegiem będzie mezoterapia skóry 
głowy. Również terapie złuszczające: mi-
krodermabrazja i peelingi chemiczne oraz 
zabiegi rewitalizujące dadzą szybki efekt 
odświeżenia, pobudzą produkcję kolage-
nu i elastyny. Bezpośrednio po zabiegu 
skóra wygląda na wypoczętą i zregenero-
waną. Istotne jest odprężające działanie 
wszystkich zabiegów, szczególnie tych 

z elementami masażu, np. zabieg drenażu 
limfatycznego, który wspomaga układ 
immunologiczny. Nie bez znaczenia jest 
również wyciszenie i relaks, jaki niesie ze 
sobą wizyta w gabinecie kosmetycznym.

Jak odstresować skórę w domu? 
Pielęgnacja w domu powinna polegać na 
łagodzeniu podrażnionej skóry i wzmac-
nianiu jej funkcji ochronnych. Powinni-
śmy zrezygnować z mydła i skupić się na 
odbudowywaniu płaszcza wodno-lipido-
wego. Pomocne będą preparaty z sub-
stancjami łagodzącymi, np. wyciąg z alg, 
aloes, wit. A, E, K, kwas linolowy, który 
zapobiega wysuszeniu, azulen, alantoina, 
bisabolol (działanie przeciwzapalne). 
Właśnie tych składników trzeba szukać 
w kosmetykach. W przypadku skóry 
tłustej stosujemy preparaty regulujące, 
antybakteryjne, ale również łagodząco-
-nawilżające. Przy skórze zestresowanej 
proponuje się wspomaganie suplementa-
mi zawierającymi lit, magnez, fosfor. Od 
niedawna stosuje się tzw. neurokosmo-
ceutyki, które zawierają mikroelementy. 
Najlepsze efekty uzyskuje się stosując 
bursztynian litu, który posiada wła-
ściwości odbudowujące, uspokajające, 
antyoksydacyjne i lecznicze. Neurokos-
moceutyki zawierają również substancje 
pobudzające, które stymulują wytwarza-
nie endorfin (tzw. hormon szczęścia) 
oraz substancje zapachowe, przynoszące 
odprężenie (aromaterapia).

terapia antystresoWa
Wyniki badań nie napawają optymizmem. Dermatolodzy 
i kosmetolodzy szacują, że ponad połowa ich pacjentów cierpi 
na schorzenia skóry wywołane stresem. W tej grupie zdecydo-
wanie przeważają kobiety. Stresujemy się, więc źle wyglądamy, 
a to wpędza nas w jeszcze gorsze samopoczucie, spada samo-
ocena i... stres się nasila. Co zrobić, żeby do tego nie dopuścić? 
Trzeba działać dwutorowo i zdroworozsądkowo. Na pewno nie 
wyeliminujemy stresu z naszego życia, ale możemy łagodzić 
i niwelować jego oddziaływanie oraz skutki. Słuchajmy swego 
organizmu, bo jest on naszym najlepszym doradcą, chociaż 
rzadko o tym pamiętamy. Kiedy przemęczone ciało upomina 
się o odpoczynek, nie lekceważmy tego. Postarajmy się za to 
o odpowiednią ilość snu, zdrową dietę i relaks.  
Ale nasze najważniejsze zdrowotne przykazanie powinno 
brzmieć: ruszaj się! Dzięki ćwiczeniom mięśnie pracują,  
krew szybciej krąży, a tym samym lepiej zaopatruje narządy 
(i skórę) w tlen. Polepsza się przemiana materii, co ma wpływ 
na oczyszczanie organizmu z toksyn.
W walce ze stresem ważne jest sprawianie sobie małych 
przyjemności. Nie musi to być od razu weekend w SPA, równie 
pozytywnie podziała aromatyczna domowa kąpiel, wyjście 
z przyjaciółką do kina czy wypoczynek przy relaksującej 
muzyce. 
Nie sposób nie docenić też siły dotyku. Dzięki niemu wytwa-
rza się m.in. oksytocyna – neuroprzekaźnik, zwany również 
hormonem miłości. Badacze dowiedli, że redukuje ona wy-
dzielanie kortyzolu i tym samym podnosi naszą odporność na 
stres. To już wystarczający pretekst, by sprawić sobie masaż, 
albo przynajmniej przytulić się do bliskiej osoby.

z tubki i słoiczka
Na drugim froncie walki ze stresem 
wspomogą nas laboratoria kosmetyczne, 

kosmetolodzy i naukowcy, którzy wymyślają 
antidotum na niejeden kobiecy (i nie tylko) 

problem. Skóra w stresie wymaga szczegól-
nej troski. Ponieważ zaburzonych zostaje wiele 

procesów, jakie w niej zachodzą, głównym zadaniem 
kosmetycznych „antystresów” jest przywrócenie jej równowagi. 
Sucha potrzebuje nawilżenia i wzmocnienia bariery hydrolipi-
dowej, tłusta – regulacji wydzielania sebum. Sole mineralne, 
magnez, alantoina, wyciągi z roślin i olejki eteryczne (dają 
dodatkowy efekt aromaterapii) to ważne składniki, które 
wykorzystuje się w tych kosmetykach. Im bardziej współgrają 
one z fizjologią skóry i im bardziej są „eko”, tym lepiej. Anty-
stresowe kosmetyki stosuje się jako kurację, po której zakoń-
czeniu należy wrócić do starych, wypróbowanych kosmetyków. 
Jeśli będziemy je stosować non stop, skóra może się do nich 
przyzwyczaić i przestać reagować na ich działanie. Oczywiście 
żaden krem, nawet najdroższy, nie rozwiąże naszych proble-
mów. Od wyglądu ważniejsze jest to, jak się czujemy i co nam 
daje szczęście. Dlatego czasem warto się zastanowić, czy za-
miast dermatologa lub kosmetyczki nie powinniśmy poprosić 
o pomoc psychologa. 

Klinika Urody
Warszawa, ul. Dembego 10/U3
www.klinikaurody.warszawa.pl

stres znacznie osłabia system odpor-
nościoWy skóry, poWoduJe, że nasilaJą 
się nieprzyJemne zmiany. eFektem stresu 
moGą być następuJące choroby: 

+ atopoWe zapalenie skóry
+ łuszczyca 
+ trądzik 
+ alerGie
+ nadWrażliWość
+ opryszczka 
+ półpasiec



Wyspa tajemnic
reż. Martin Scorsese 
premiera 26.03.2010, UiP

to Już trzeci Film  
martina scorsese,  
W którym W GłóWneJ  
roli zobaczymy  
leonarda di caprio. 
scorsese zaWsze miał 
nosa do aktorskich  
talentóW – to u nieGo 
rozbłysły GWiazdy  
roberta de niro,  
JoeGo pesci czy  
harveya keitela.

I  tym razem udało mu się skompletować 
obsadę marzeń, m.in.: Maxa von Sydowa, 
Bena Kingsleya, Michelle Williams. Na 
tytułową wyspę tajemnic, gdzie mieści się 
więzienie dla przestępców z psychiczny-
mi zaburzeniami, trafiają dwaj policyjni 
detektywi (di Caprio i Mark Rufallo). 
Prowadzą śledztwo w sprawie zaginięcia 
jednej z osadzonych. Mroczny klimat 
wyspy, demoniczni więźniowie oraz tłum 
spiskujących strażników, psychiatrów 
i pielęgniarek, nie ułatwia im pracy. 
Kolejne wydarzenia potęgują wrażenie 
osaczenia i przekonanie, że więzienne 
mury skrywają koszmarne sekrety. Twór-
ca nagrodzony Oscarem za osiągnięcia 
w dziedzinie reżyserii zaskakuje widzów 
produkcją z pogranicza thrillera i horro-
ru. Precyzja w realizacji i scenariusz na 
podstawie powieści Dennisa Lehane spra-
wiły, że Scorsese znów odniósł sukces.

Ł jak Łepkowska
andrzej opala 
 wyd. Prószyński i S-ka

Jaka Jest napraWdę  
ilona łepkoWska,  
W czym tkWi Fenomen 
scenarzystki  
i producentki  
FilmóW („och, karol”,  
„koGel-moGel”, „niGdy 
W życiu!”, „nie kłam,  
kochanie”) oraz seriali 
(„klan”, „na dobre  
i na złe”, „m Jak miłość”, 
„barWy szczęścia”)?

Przez media została ochrzczona mia-
nem „królowej polskich seriali”, a przez 
krytyków filmowych „Midasem rodzi-
mego show-biznesu, bo czego się dotyka, 
zamienia w sukces”. W wywiadzie-rzece 
przeprowadzonym przez Andrzeja Opalę, 
naszego redakcyjnego kolegę, znajdzie-
my odpowiedź na pytanie, czy tak było 
zawsze.
W interesujący sposób przedstawiono 
w książce wspomnienia Łepkowskiej 
o jej rodzinnym domu, przeplatając je 
anegdotami o pracy (w której nie brak 
konfliktów, ale też przyjaźni z aktorami, 
reżyserami i producentami) oraz ukazano 
kulisy powstawania najpopularniejszych 
polskich filmów i seriali. To zapis wie-
logodzinnych rozmów z kobietą, którą 
tygodnik „Newsweek” umieścił na liście 
50 najbardziej wpływowych Polaków. 

Chéri
Sidonie-Gabrielle Colette
wyd. WaB

urządzona z przepy-
chem sypialnia,  
W Wysokim lustrze  
odbiJa się sylWetka  
młodeGo mężczyzny.  
doskonale Wyrzeź- 
bione, lekko opalone  
ciało, FiGlarny uśmiech  
i sznur ciężkich  
pereł na szyi. 

To Chéri, syn dawnej damy do towarzy-
stwa, obiekt pożądania 50-letniej Lei, 
która żegna się z zawodem kurtyzany.  
To jednocześnie bohater powieści kontro-
wersyjnej francuskiej pisarki Sidonie-Ga-
brielle Colette. Jej książki rozpętywały  
w mieszczańskim światku Paryża praw-
dziwe burze, podobnie jak skandale,  
które wywoływała swoim zachowaniem.  
W wieku dwudziestu lat poślubiła  
35-letniego literata i pod jego nazwiskiem 
publikowała popularny cykl powieści  
o Klaudynie. Jako pierwsza kobieta  
w historii była członkinią Akademii Gon-
courtów. Powieść „Cheri” została wydana  
w 1920 roku. Niebawem w kinach pojawi 
się ekranizacja książki w reżyserii Stephe-
na Frears, a w rolę pięknej Lei wcieliła się 
Michaele Pfeiffer.

Sherlock Holmes
Biografia  
nieautoryzowana  
Nick Rennison
wyd. WaB

leGenda naJsłynnieJsze-
Go detektyWa ma się 
całkiem dobrze.  
nick rennison, autor 
nieautoryzoWaneJ  
bioGraFii sherlocka  
holmesa, bohaterem  
sir arthura conan  
doyle’a był zaFascyno-
Wany od naJmłodszych 
lat.

Długo zbierał materiały do swojej książki, 
którą opatrzył przypisami i indeksem, 
dzięki czemu czytelnik ma wrażenie, że 
obcuje z prawdziwymi dokumentami.  
W fascynującej biografii odnajdziemy 
również intrygujące szczegóły dotyczące 
rodziny, pochodzenia, wykształcenia, 
oraz związku z piękną Irene Adler. Autor 
nie ominął nawet tematów niewygodnych, 
takich jak pogłoski o homoseksualizmie 
słynnego detektywa i jego uzależnieniu 
od opium. Perypetie Holmesa umieścił 
w końcu na tle panoramy wiktoriańskiej 
Anglii, barwnie opisując najciekawsze 
zbrodnie, skandale, irlandzkie nacjonali-
styczne zamachy bombowe i morderstwa 
Kuby Rozpruwacza. Lektura dostarcza 
nie tylko doskonałej zabawy, ale również 
jest fascynującą przygodą intelektualną. 

Fantastyczny Pan Lis
reż. Wes anderson
premiera 16.04.2010, imperial-Cinepix

Wyobrażacie sobie, Jak 
Wielkim kinoWym hitem 
będzie Film, na któreGo 
planie spotkali się 
meryl streep, GeorGe 
clooney, bill murray, 
Willem daFoe, oWen  
Wilson i muzyk Jarvis 
cocker?

Amerykanie już oszaleli na punkcie  
„Fantastycznego Pana Lisa”, nominowali 
go nawet do Oscara, mimo że na ekra-
nach kin nie zobaczyli swoich ulubionych 
aktorów, a tylko usłyszeli ich głosy. 
Bo najnowsze dzieło Wesa Andersona, 
autora takich hitów, jak „Rushmore” czy 
„Pociąg do Darjeeling”, to zachwycająca, 
pełna inteligentnego humoru animacja, 
którą plejada zaprzyjaźnionych  
z reżyserem gwiazd dubbingowała.  
Jeśli chcecie wiedzieć, jakimi proble-
mami dnia codziennego żyją Pan Lis 
– rudy postrach kurników i nerwowych 
farmerów – oraz jego żona i gromadka 
dzieci, koniecznie wybierzcie się na film 
Andersona. Mistrzowska rozrywka dla 
dzieci – tych małych.

Ondine
reż. Neil Jordan  
premiera 23.04.2010, Monolith

zanosi się na to, że  
naJnoWszy Film autora 
„WyWiadu z Wampirem”  
i „śniadania na plutonie” 
będzie nad Wisłą 
nie lada hitem. 

Wszystko za sprawą najbardziej spekta-
kularnego romansu ostatnich miesięcy, 
o którym wieść przetoczyła się przez 
wszystkie polskojęzyczne (i nie tylko) ma-
gazyny plotkarskie. Na planie „Ondine”  
– filmu baśniowego, choć niepozbawione-
go dramatycznych zwrotów akcji i mrocz-
nej aury, poznali się Alicja Bachleda- 
-Curuś i Colin Farrell. Między urodziwą 
Polką a słynącym z hulaszczego trybu 
życia Irlandczykiem zaiskrzyło nie tylko 
przed kamerą, ale i w życiu prywatnym. 
Tymczasem opowieść o prostym rybaku, 
który podczas połowu znajduje w sieci ta-
jemniczą kobietę i bierze ją za legendarną 
nimfę, zasługuje na uwagę nie ze względu 
na głośny romans celebrytów, ale na ich 
aktorskie popisy. Plus za klimat zdjęć 
mistrza obiektywu Christophera Doyle’a, 
który czyni z „Ondine” – nietuzinkowej, 
choć momentami nazbyt ckliwej historii 
– prawdziwą kinematograficzną perełkę.
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 Koncert
Era Jazzu – Jim Hall
Filharmonia Narodowa, Warszawa  
12.04.2010, bilety od 100 do 200 zł

Jim hall to chodząca  
– a raczeJ GraJąca  
– leGenda. amerykański 
mistrz sześciu strun 
karierę rozpoczął Jako 
trzynastolatek. dziś ma 
lat 80, a Wciąż zaskaku-
Je tWórczą śWieżością  
i improWizacyJną  
spraWnością.

Przez ponad sześć dekad nie miał sobie 
równych, choć chętnie mierzył się na 
scenie z największymi jazzmanami 
wszech czasów. Do historii przejdą jego 
fenomenalne nagrania z basistą Charliem 
Hadenem albo gitarzystami Patem Methe-
nym i Billem Frisellem. 
Na koncie ma dziesiątki nagranych albu-
mów, jest też autorem książki „Exploring 
Jazz Guitar”, która nazywana jest „biblią 
gitarzystów”. Podczas koncertu w stolicy, 
który Hall zagra w ramach cyklu Era Jaz-
zu, na scenie u jego boku pojawią się dwaj 
wybitni instrumentaliści – basista Scott 
Colley oraz perkusista Joey Baron.

Gender Check/ 
/Sprawdzam płeć. 
Kobiecość i męskość 
w sztuce Europy 
Wschodniej
Zachęta 
od 19 marca 2010

murarki, spaWaczki  
i maszynistki – kobiety 
socrealizmu doróWny-
Wały mężczyznom,  
przodoWnikom pracy  
– koleJarzom i hutnikom.

Ich muskularne ciała powstawały jednak 
poza kategoriami płci. Miały budzić 
podziw, nie pożądanie. 20 lat po upadku 
muru berlińskiego, kuratorka z Belgradu, 
Bojana Pejić, postanowiła przyjrzeć się 
bliżej przemianom, jakie dokonały się  
w wyobrażeniu ról kobiecych i męskich 
w sztuce Europy Wschodniej w ostat-
nich dziesięcioleciach. W jaki sposób 
przywracano seksualność, zmysłowość 
i wzruszenia? Jakie zmiany dotyczące ról 
społecznych zachodzą obecnie w byłych 
krajach bloku wschodniego? Nie zabrakło 
również krytycznych refleksji dotyczą-
cych czasów teraźniejszych. Współczesna 
rzeźba sportsmenki Olega Kuliga z Rosji, 
przypomina bardziej ciało cyborga niż 
żywej kobiety. Na głośnej wystawie, 
której premiera odbyła się w wiedeńskim 
Muzeum Sztuki Współczesnej MUMOK, 
zgromadzono ponad 400 prac artystów 
z 24 krajów, w tym z Polski (m.in. Aliny 
Szapocznikow, Zofii Kulik, Zbigniewa 
Libery, Katarzyny Górnej). Teraz wielki 
pokaz możemy oglądać w warszawskiej 
Zachęcie.

Tak jest.  
Marcin Maciejowski
Muzeum Narodowe  
w Krakowie
26 marca–23 maja 2010

marcin macieJoWski  
nazyWany Jest  
kronikarzem naszeJ 
Współczesności.  
dlaczeGo? za pomocą 
pędzla, pióra i ołóWka 
komentuJe to, co się  
aktualnie dzieJe,  
o czym się móWi.

Krakowski artysta maluje ze zdjęć wy-
cinanych z codziennych gazet i koloro-
wych tygodników, chętnie sięgając po 
nowatorski język plastyczny, komiksu 
i popkultury. W rolach głównych obsadza 
zarówno gwiazdy z okładek magazynów, 
jak i zwykłych ludzi. Maciejowski, który 
w latach 90. obok Wilhelma Sasnala  
i Rafała Bujnowskiego współtworzył 
słynną grupę Ładnie, ważne tematy 
społeczne komentował również na łamach 
prasy. Robił ilustracje do „Machiny”, 
„Przekroju”, „Polityki”. W 2002 roku 
otrzymał Paszport Polityki za „nowa-
torskie wykorzystanie reklamy do opisu 
emocji naszych czasów”. Sam powtarza 
za Matejką, że maluje ku pokrzepieniu 
serc. Niewątpliwie jest jednym z najważ-
niejszych głosów pokolenia na polskiej 
scenie artystycznej. 

Jądro ciemności,  
„How It Is” 
Tate Modern, Londyn
 do 5 kwietnia 2010

13 metróW Wysokości  
i 30 metróW dłuGości  
– taką przestrzeń  
zaJęła instalacJa  
mirosłaWa bałki,  
przypominaJąca  
GiGantyczny kontener, 
którą można oGlądać 
do kWietnia W Jednym 
z naJlicznieJ odWiedza-
nych muzeóW na śWiecie 
– tate modern. 

Z zewnątrz nawiązująca do industrialne-
go wnętrza, w środku tonie w absolutnych 
ciemnościach. Pozostawia widza samego 
z jego emocjami, niepokojem, ale i ulgą 
po ponownym dotarciu do źródła światła. 
Choć sławną przestrzeń oddawano do 
dyspozycji tak sławnym artystom jak  
Louise Bourgeois, Olafur Eliasson czy 
Bruce Nauman, prasa brytyjska już 
okrzyknęła instalację jedną z najlepszych, 
jaką dotąd wystawiano w wielkiej Hali 
Turbin. 

Album
yeasayer „odd Blood”/ 
/Massive attack  
„Heligoland”
EMi Music Poland

s¸abo Jeszcze znani 
amerykanie z FormacJi 
yeasayer i brytyJskie 
GWiazdy

Zarówno funkcjonujący w branży od 
niemal dwudziestolecia Anglicy, jak i gra-
jący razem od 4 lat Amerykanie zmierzyli 
się z trudnym zadaniem. Jedni musieli 
dowieść, że wbrew plotkom nie opuściła 
ich wena i wciąż potrafią skomponować 
hity na miarę „Karmacomy” czy „Tear-
drop”. Ci drudzy chcieli potwierdzić, że 
po wydaniu debiutanckiej płyty „All Hour 
Cymbals” nie bez kozery nazwano ich 
„największą nadzieją psychodelicznego 
popu”. Oba zespoły wyszły ze swoich 
batalii obronną ręką. Muzycy Massive 
Attack z pomocą przyjaciół (wokalistki 
Martiny Topley-Bird, Damona Albar-
na z Blur czy legendy reggae Horace 
Andy’ego) nagrali fenomenalny, ponury, 
wysmakowany album „Heligoland”. Ale 
ich młodszym kolegom po fachu udało się 
prześcignąć scenicznych weteranów. Płyta 
„Odd Blood” to wysublimowana mieszan-
ka tego, co w dzisiejszej alternatywnej 
muzyce najlepsze – świetnych harmonii, 
rockowego pazura, niemal dyskotekowego 
szaleństwa i… indiańskich inspiracji. Nie 
wierzycie? Posłuchajcie. 

Koncert
angeliquje Kidjo
aula Uniwersytecka, Poznań  
24 stycznia 2010, bilety od 110 do 170 zł 

zJaWiskoWa piękność  
z beninu, obdarzona 
zmysłoWym Głosem 
GWiazda Jazzu  
ubarWioneGo  
elementami popu  
i World music Jest  
W polsce częstym  
Gościem.

Mimo tego każdy z jej koncertów to nie 
lada wydarzenie. Wokalistka ujmuje 
energią, sceniczną swobodą i niebywałą 
techniką śpiewu, którą kształciła od 
najmłodszych lat pod okiem matki – ce-
nionej gwiazdy grupy teatralnej promu-
jącej muzykę i taniec Czarnego Lądu. 
Urodzona w 1960 roku artystka pierwszy 
krążek wydała mając niespełna 16 lat. Od 
tamtego momentu kariera czarnoskórej 
pieśniarki nabrała rozpędu. Po przepro-
wadzce do Francji w latach 80. Kidjo 
szybko wtopiła się w artystyczną bohemę 
i zawojowała świat swymi muzycznymi 
dokonaniami. Dzięki temu miała szansę 
spotkać na swej drodze twórców, których 
wielbiła będąc nastolatką – Steviego 
Wondera czy Carlosa Santanę. Meksy-
kańskiego gitarzystę udało jej się nawet 
zaprosić do współpracy przy nagrywaniu 
przebojowego krążka „Djin Djin”, nad 
którym pracowała również z Peterem 
Gabrielem, Alicią Keys czy Joss Stone. 
Płyta ta uhonorowana została w 2008 
roku nagrodą Grammy dla najlepszego 
albumu world music.
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horoskop

horoskop Już w starożytności wierzono, że kolory mają  
niezwykłą moc, która potrafi wpłynąć na życie człowieka.  
Jeśli chcesz sprawdzić, jaki kolor odpowiada twojemu  
znakowi zodiaku, odszukaj swoją datę urodzenia.

Te
ks

t W
ró

żk
a

 G
a

b
i

CZERWoNy 
21.03–20.04 
Jesteś typem przywódcy, lubisz rywalizować.  
Osiąganie i zdobywanie to twój żywioł, ale brakuje 
ci rozwagi i cierpliwości. Powinieneś odpocząć, 
gdyż czujesz się wyczerpany psychicznie i fizycz-
nie. Bacznie przyjrzyj się warunkom, w jakich żyjesz 
– może trzeba zmienić coś na lepsze. Pojawi się 
szansa na kupno lub sprzedaż mieszkania, grun-
towny remont lub całkowite przemeblowanie. Aby 
twoje plany się powiodły, zapal czerwone świece 
nasączone olejkiem cynamonowym.

SREBRNy 
22.05–21.06
Jak każdy Bliźniak masz podwójną osobowość. 
Jesteś nieco rozkojarzony, masz dobre chęci oraz 
wiele pomysłów, ale nie zawsze potrafisz je zreali-
zować do końca. Drugą stroną twojej osobowości 
jest wytrwałość i pracowitość. Powoli i skutecznie 
zmierzasz do wyznaczonego celu. Masz wielu  
przyjaciół, którzy mogą na ciebie zawsze liczyć.  
W najbliższym okresie, mimo wielu bardzo ważnych 
obowiązków, znajdziesz czas, by spotkać się z przy-
jaciółmi. W realizacji zamierzeń pomocne okażą się 
srebrne dodatki, np. biżuteria.

PURPURoWy 
24.10–22.11
Nieustannie doskonalisz swoje umiejętności, 
wytrwale dążąc do ideału. Jesteś konsekwentny 
i pracowity, lubisz pomagać innym. Z powodu 
perfekcjonizmu jesteś postrzegany przez obcych 
ludzi jako osoba nieprzystępna. Twoi bliscy jednak 
wiedzą, że masz fascynujący, romantyczny 
i z pewnością niekonwencjonalny charakter. 
Na wiosnę wiele starań włożysz w to, aby twój dom 
był jak z żurnala. Nie zapominaj, że purpura to kolor 
królewski i noś go z dumą. 

CZaRNy 
22.12–20.01
Jesteś szlachetny i uczciwy, zawsze gotowy do 
pomocy, można na ciebie liczyć w każdej sytuacji. 
Masz jednak skłonności do zamartwiania się  
i pesymizmu, zdarza ci się być niezdecydowanym. 
Doceń to, że los obdarzył cię wieloma uzdol- 
nieniami, m.in. artystycznymi i manualnymi.  
W najbliższym czasie twoją mocną stroną będzie 
ciekawość świata i wrażliwość na sprawy innych 
ludzi. Dobrym talizmanem dla ciebie jest kamień 
magnetyt (czarny), który przyciągnie sukces,  
a być może i trochę gotówki. 

PoMaRańCZoWy 
23.07–23.08 
W to, co robisz, angażujesz się całym sercem. 
Potrafisz bezinteresownie kochać, doceniać talenty 
i osiągnięcia innych, nie jesteś zawistny 
i małoduszny. Wykazujesz wielką zręczność 
w kontaktach z innymi ludźmi. Wkrótce podej-
miesz się nowych życiowych wyzwań. Być może 
zapowiada się przypływ gotówki. Wykorzystaj to 
i jeśli istnieje taka możliwość, zafunduj sobie np. 
egzotyczną wycieczkę. Słońce to twój żywioł.

SELEdyNoWy  
22.06–22.07 
Jesteś oryginalną osobowością, interesujesz się 
wszystkim co niezwykłe i tajemnicze. Bywasz 
trochę niezdecydowany i nieufny, ale gotowy 
do poświęceń. Twoją słabą stroną jest uleganie 
wpływom innych. Z grzeczności często nie potrafisz 
powiedzieć „nie’”. Zdobądź się na więcej śmiałości 
i odwagi, a zobaczysz, że ludzie przestaną cię wyko-
rzystywać. Wiosna zapowiada się wspaniale, więc 
pora, byś przystąpił do działania.

żółTy 
24.09–23.10 
Nie znosisz sztampy i monotonii, lubisz szaloną 
zabawę. Ale – wbrew pozorom – jesteś realistą 
i potrafisz trzeźwo oceniać sytuację. 
Przyjaciele zawsze mogą liczyć na twoją pomoc. 
Trudno doszukać się w tobie złośliwości, chociaż 
rozdrażniony potrafisz unieść się dumą i nieźle 
zaleźć za skórę. Ku twemu zadowoleniu, na wiosnę 
uda ci się zrealizować wiele nowych pomysłów, co 
przełoży się na korzyści finansowe. Nie zapominaj 
o tym, by mieć przy sobie jakiś drobiazg w kolorze 
żółtym.

BRąZoWy 
21.01–18.02 
Wciąż masz nowe pomysły na życie, ale rzadko 
osiągasz to, co sobie zaplanowałeś. Jesteś otwarty 
na nowe doznania, lubisz zmiany, więc bywa, 
że narażasz dobro bliskich ci ludzi w pogoni za 
jakąś ciekawostką. Wiosnę wykorzystaj na rozwój 
duchowy, a dzięki niemu pogłębisz swoje kontakty 
ze światem kultury i sztuki. Będziesz świadom tego, 
czego pragniesz od życia i które ze swoich zaintere-
sowań chcesz rozwijać.

ZłoTy 
19.02–20.03 
Z trudem się zaprzyjaźniasz, ale gdy obdarzysz 
kogoś zaufaniem, jesteś mu wierny do końca życia. 
W domu i w pracy nie należysz do łatwych partne-
rów. Jesteś uparty, ale nie despotyczny. W stronę 
sukcesów popycha cię przeznaczenie 
i dyskretna pomoc znajomych. Pojawią się nowe 
możliwości w pracy i związkach partnerskich. Cza-
sem nowe propozycje zaskoczą cię, ale sprzyjający 
los da ci czas na podjęcie decyzji.
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NiEBiESKi 
21.04–21.05 
Jesteś urodzonym dyplomatą i jak kot zawsze  
spadasz na cztery łapy. Lubisz przyjemności 
i wygody. Chętnie otaczasz się ludźmi, którzy 
mogą pomóc ci w osiąganiu korzyści. Potrafisz 
być czarujący, gdy ci na czymś bardzo zależy. Jeśli 
miałeś kłopoty zdrowotne, to w kwietniu powinny 
one minąć. Chwilami możesz czuć się przytłoczony 
nadmiarem prac. Ulgę przyniesie ci otaczanie się 
rzeczami w kolorze niebieskim.

FioLEToWy 
23.11–21.12 
Jesteś odpowiedzialny, powoli, lecz konsekwentnie 
dążysz do celu. Warto posłuchać twojej rady, można 
ci też zaufać. Dajesz poczucie bezpieczeństwa. 
Gdy jesteś zakochany, potrafisz stracić głowę. 
Zazwyczaj bywasz duszą towarzystwa. Kochasz 
proste, zwyczajne życie. Być może nie będzie to 
wiosna spektakularnych sukcesów, jednak w wielu 
dziedzinach życia odczujesz satysfakcję. Jeżeli 
medytujesz, staraj się otaczać swym kolorem. Na 
pewno poczujesz przypływ energii.

RóżoWy 
24.08–23.09 
Jesteś taktowny, dyskretny, nie lubisz być w centrum 
uwagi, bo wydaje ci się, że wszyscy widzą twoje 
wady. Unikasz wyzwań i często z tego powodu wie-
le tracisz. Liczysz tylko na siebie, a praca jest dla 
ciebie najważniejsza. Uważnie obserwuj otaczającą 
cię rzeczywistość, bowiem wyłonią się z niej nowe 
możliwości rozwoju. Dotyczyć to będzie zarówno 
twojej kariery, jak również spraw domowych.
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Klinika Obserwacyjno- 
-Zakaźna UM, 
ul. Kniaziewicza 1/5, 
91-347 Łódź, 
ordynator: 
prof. dr hab. med. 
Daniela Dworniak 
tel. 042 251 61 82 

 Oddział Obserwacyjno  
– Zakaźny i Chorób Wątroby  
ordynator: dr Zbigniew Deroń 
Oddział Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Pasożytniczych 
Katedra i Klinika Chorób 
Zakaźnych AM 
prof. dr hab. med. 
Jan Kuydowicz 
tel. 042 251 61 82 

 Instytut Centrum Zdrowia 
Matki Polki, 93-338 Łódź,  
ul. Rzgowska 281/289, 
III Klinika Pediatrii,  
ordynator: prof. Teresa  
Woźniakowska-Gęsicka 
 
łukóW 

 Poradnia Chorób Zakaźnych 
al. Kościuszki 2, 
21-400 Łuków, 
tel. 025 798 96 25 
ordynator: dr Bożena Gajownik 
dr Jolanta Fornal 

mielec 
 Szpital Powiatowy 

im. Edmunda Biernackiego 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny 
Poradnia Chorób Zakaźnych, 
ul. Żeromskiego 22, 
39-300 Mielec, 
dr Józef Sznajder 
tel. 017 78 00 378 
www.zoz.mielec.pl 

olsztyn 
 Poradnia Hepatologiczna, 

ul. Żołnierska 16 a, 
10-561 Olsztyn, 
tel. 089 538 64 86 

 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny, 
ul. Żołnierska 18, 
10-561 Olsztyn, 
dr Jolanta Citko 
tel. 089 538 65 99 

opole 
 Szpital Wojewódzki 

Oddział Zakaźny/Poradnia 
Hepatologiczna, 
ul. Kośnego 53, 
45-372 Opole, 
ordynator: dr Wiesława Błudzin 
tel. 077 443 30 64 

ostrołęka 
 Poradnia Chorób Zakaźnych, 

ul. Sienkiewicza 56, 
07-409 Ostrołęka, 

tel. 029 765 12 77 
ordynator: 
dr Małgorzata Giżycka 
tel. 029 765 13 93 

płock 
 Wojewódzki Szpital 

Zespolony 
Oddział Chorób Zakaźnych, 
ul. Medyczna 19, 
09-400 Płock, 
dr Małgorzata Galon 
tel. 024 364 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. med. 
Iwona Mozer Lisewska  
tel. 061 873 93 76 sekretariat  
kierownik Poradni WZW: 
dr Iwona Bereszyńska 
tel. 061 877 36 87 

 Poradnia WZW 
Bamberski Dwór 
(kontrakt z NFZ i prywatnie), 
ul. św. Wawrzyńca 11, 
60-539 Poznań, 
rejestracja: tel. 061 848 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. 061 852 81 08 

przeźmieroWo 
 Gabinet Prywatny 

ul. Rynkowa 63, 
62-081 Przeźmierowo, 
dr Iwona Bereszyńska 
tel. 061 816 39 00 
ewiq@wp.pl 

pułaWy 
 ZOZ Puławy Oddział 

Chorób Zakaźnych, 
ul. Bema 1, 
24-100 Puławy, 
dr Tomasz Piekos 
tel. 081 886 42 91 

racibórz 
 Szpital Rejonowy im.  

dr Józefa Rostka w Raciborzu 
ul. Gamowska 3, 
47-411 Racibórz, 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakazny  
Poradnia Hepatologiczna  

ordynator: dr n.med.  
Iwona Olszok 
tel. 032 755 50 50 

radom 
 Radomski Szpital 

Specjalistyczny 
Oddział Zakaźny, 
ul. Tochtermana 1, 
26-600 Radom, 
dr Grzegorz Stolarek 
tel. 048 361 52 23 

rzeszóW 
 Wojewódzka Przychodnia 

Specjalistyczna 
Poradnia Hepatologiczna, 
ul. Lwowska 60, 
35-301 Rzeszów, 
dr Janusz Kaliszczak 
tel. 017 866 40 00 
centrala szpitala 
(rejestracja wew. 444) 
i 017 866 44 28, środy 15–18 
(także dzieci od 15. roku życia. 
Osoby wstępnie kwalifikowane 
do terapii przeciwwirusowej 
przy hepatitis C odsyłane są 
w celu diagnostyki do Łańcuta). 

sanok 
 Szpital SPZOZ 

Oddział Chorób Zakaźnych, 
ul. 800-lecia 26, 
38-500 Sanok, 
tel. 013 465 62 45 pokój lek. 
Elżbieta Jurasz 
Renata Kornasiewicz-Dubiel 
kierownik: 
Stanisława Warzycha 
www.zozsanok.pl 
Poradnia Chorób Zakaźnych 
tel. 013 465 62 42 
czynna od poniedziałku 
do piątku 
od 11 do 13; 
leczeni interferonem 
przyjmowani są: 
we wtorki 
(Renata Kornasiewicz-Dubiel) 
i czwartki 
(Elżbieta Jurasz) 
od 8 do 13 

starachoWice  
 Powiatowy ZOZ,  

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

 Pomorska Akademia 
Medyczna 
Oddział Hepatologiczny 
Klinika Chorób Zakaźnych, 
ul. Arkońska 4, 
71-455 Szczecin, 
kierownik:  

prof. Anna Boroń-Kaczmarska 
tel. 091 431 62 42 sekretariat 
e-mail: annabk@inet.com.pl 

 Poradnia WZW, 
ul. Arkońska 4, 
71-455 Szczecin, 
kierownik: 
dr hab. Marta Wawrzynowicz- 
-Syczewska 
tel. 091 454 10 07 
Hepatologiczny 
Punkt Konsultacyjny 
środy i czwartki 11–13 
dr Anita Wnuk 
i dr hab. Marta Wawrzynowicz- 
-Syczewska 
ul. Broniewskiego 12, 
71-455 Szczecin, 
tel. 091 454 10 07 w. 442 lub 445 
rejestracja i 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, 
ordynator: 
dr Elżbieta Strawińska 
tel. 056 658 25 60 
dr Bożena Balewska- 
-Hildebrandt 
tel. 056 658 25 07 
tel. 056 622 10 92 

tychy 
 Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny nr 1 
im. prof. Józefa Gasińskiego, 
ul. Edukacji 102, 
43-100 Tychy, 
dr Tomasz Macura 
tel. 032 325 43 03 

Wałbrzych 
 Poradnia Chorób Zakaźnych, 

ul. Stefana Batorego 4, 
58-300 Wałbrzych, 
tel. 074 648 98 84 
ordynator: 
dr Krystyna Augustyniak 

Wałcz 
 107 Szpital Wojskowy 

z Przychodnią 
Oddział Zakaźny, 
ul. Kołobrzeska 44, 
78-600 Wałcz,
ordynator: dr Mariusz Mróz 
tel. 067 250 29 11 
pok. ordynatora 
tel. 067 259 29 12 
pok. pielęgniarek 
www.107sw.mil.pl 

WarszaWa 
 Wojewódzki Szpital Zakaźny 

Klinika Hepatologii i Nabytych 
Niedoborów Odporności AM, 

ul. Wolska 37, 
01-201 Warszawa, 
konsultant krajowy: 
dr hab. Andrzej Horban 
kierownik: dr hab. 
Alicja Wiercińska-Drapało 
tel. 022 335 53 52 
(centrala szpitala) 
Oddział Dzienny Szpitala 
Zakaźnego 
dr Hanna Berak 
tel. 022 335 53 52 

 Wojskowy Instytut Medyczny 
Klinika Chorób Infekcyjnych 
i Alergologii, 
ul. Szaserów 128, 
00-909 Warszawa, 
tel. 022 681 61 99, 022 681 75 19 
prof. Jerzy Kruszewski 
dr Marek Dudziak 
Poradnia Chorób Zakaźnych 
dr Iwona Suchecka 

 Centralny Szpital Kliniczny 
MSWiA Oddział Chorób 
Wewnętrznych i Hepatologii, 
ul. Wołoska 137, 
02-507 Warszawa, 
ordynator: dr Andrzej Gietka 
tel. 022 602 18 50 

WrocłaW 
 Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny 
im. J. Gromkowskiego, 
ul. Koszarowa 5,  
51-149 Wrocław,  
I Oddział Kliniczny Chorób 
Zakaźnych, Chorób Wątroby  
i Nabytych Niedoborów  
Odpornościowych  
prof. dr hab. Andrzej Gładysz 
prof. dr hab. Krzysztof Simon 
tel. 071 395 75 49, 071 325 52 42 
Oddział Chorób Zakaźnych  
dr n.med. Hanna Łabędzka  
Tel. 071 395 75 82  
Poradnia Chorób Zakaźnych  
lek. med. Beata Dobracka 
tel. 071 395 74 37 
 
zaWiercie  

 Szpital Powiatowy  
w Zawierciu,  
ul. Miodowa 14,  
42-400 Zawiercie,  
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny  
Poradnia Chorób Zakaźnych  
dr n.med. Halina  
Ciszkowska-Bogdał  
tel . 032 674 02 91 

zielona Góra 
 Poradnia Chorób  

Zakaźnych w Zielonej Górze, 
ul. Wazów 42, 
65-044 Zielona Góra, 
tel. 068 452 77 78 
dr Jacek Smykał, 
dr Waldemar Szymański

biała podlaska 
 Poradnia Chorób Zakaźnych, 

ul. Warszawska 15, 
21-500 Biała Podlaska, 
tel. 083 342 814 147 
dr Irena Kijuk 

białystok 
 Klinika Chorób Zakaźnych 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 
im. K. Dłuskiego, 
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, 
tel./fax 085 741 69 21 
kierownik kliniki: 
prof. dr hab. 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. 085 740 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 
 Poradnia Chorób Zakaźnych 

ul. Jeleniogórska 4, 
59-700 Bolesławiec, 
tel. 075 738 01 20 
ordynator: dr Jan Hałubiec 

bydGoszcz 
 Wojewódzki Szpital 

Obserwacyjno-Zakaźny, 
ul. św. Floriana 12, 
85-030 Bydgoszcz, 
Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych AM 
kierownik: 
prof. dr hab. med. 
Waldemar Halota 
prof. dr hab. med. 
Małgorzata Pawłowska 
tel. 052 325 56 05 
fax 052 345 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. 032 281 92 41 (do 45) 

 Poradnia Wirusowego 
Zapalenia Wątroby 
przy Szpitalu 
Specjalistycznym nr 1, 
tel. 032 281 92 41 

chełm 
 Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 
Poradnia Chorób Zakaźnych, 
ul. Ceramiczna 1, 
22-100 Chełm, 
dr Maria Kornas-Rypina 
tel. 082 562 33 58 

chorzóW 
 Szpital Specjalistyczny 

Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny,  
doc. dr hab.  
Włodzimierz Mazur  
tel. 032 349 93 41 

 Poradnia Hepatologiczna 
ul. Zjednoczenia 10, 
41-500 Chorzów, 
dr Ewa Janczewska-Kazek 
tel. 032 349 93 82 

ciechanóW 
 Szpital Wojewódzki 

Oddział Chorób Zakaźnych, 
ul. Powstańców 
Wielkopolskich 2, 
06-413 Ciechanów, 
dr Dariusz Goryszewski 
tel. 023 673 03 42 

cieszyn 
 Oddział Obserwacyjno- 

-Zakaźny Szpitala nr 2 (ZOZ), 
ul. Katowicka 1, 
43-400 Cieszyn, 
ordynator: 
dr Bronisława Szlauer 
tel. 033 852 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. 034 325 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. 014 642 28 31, 
fax 014 642 27 14 
e-mail: zoz-datar@post.pl 

dębica 
 Szpital Miejski (ZOZ) 

Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. Krakowska 91, 
39-200 Dębica, 
dr Teresa Brzostek 
tel. 014 670 36 21 

elbląG 
 Szpital im. Jana Pawła II 

Oddział Zakaźny, 
ul. Żeromskiego 22, 
22-300 Elbląg, 
ordynator Oddziału Zakaźnego: 
dr Elżbieta Hajer 
tel. 055 230 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. 087 620 05 45 

Gdańsk 
 Pomorskie Centrum Chorób 

Zakaźnych i Gruźlicy 
Klinika Chorób Zakaźnych AM, 
ul. Smoluchowskiego 18, 
80-214 Gdańsk, 
kierownik: 
dr med. Tomasz Smiatacz 
dr Krystyna Witczak- 
-Malinowska – konsultant 
wojewódzki  
tel. 058 341 28 87 sekretariat 
www.pcchz.pl 

Giżycko 
 Samodzielny Publiczny ZOZ 

ul. Warszawska 41, 
11-500 Giżycko, 
dr Anna Lachowicz- 
-Wawrzyniak 
tel. 087 428 52 71 wew. 351 

GorzóW 
Wielkopolski 

 SP Szpital Wojewódzki 
Oddział Chorób Zakaźnych 
Poradnia Chorób Wątroby, 
ul. Walczaka 42, 
66-400 Gorzów Wielkopolski, 
dr Danuta Śmiglak  
tel. 095 732 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. 013 443 75 44  

JarosłaW 
 Centrum Opieki Medycznej 

w Jarosławiu 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. 3 Maja 70,  
37-500 Jarosław, 
kierownik oddziału: 
lek. med. Małgorzata  
Dankiewicz 
tel 016 621 54 21 
 
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 Joanna Musialik 
tel. 032 789 40 00 centrala, 
tel. 032 789 40 34 poradnia 
www.csk.katowice.pl 

kielce 
 Wojewódzki Szpital 

Zespolony 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. Radiowa 7, 
25-317 Kielce, 
ordynator: 
dr n.med. Wiesław Kryczka 
tel. 041 363 71 34 
e-mail: wkryczka@mp.pl 

konin 
 Wojewódzki Szpital 

Zespolony 
Oddział Chorób Zakaźnych, 
ul. Wyszyńskiego 1, 
62-510 Konin, 
dr Zbigniew Pęczak  
tel. 063 240 44 92 (poradnia) 

koszalin 
 Szpital Wojewódzki 

Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. Chałubińskiego 7, 
75-581 Koszalin, 
ordynator: dr Jacek Wróblewski 
tel. 094 348 81 61 – ordynator 
tel. 094 348 82 92 

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, 
kierownik: 
Barbara Baka-Ćwierz 
zastępca kierownika: 

Jolanta Hojoł-Wróbel 
tel./fax 012 614 22 73 sekretariat 
tel. 012 614 22 80 rejestracja 
poradni, 
tel. 012 614 22 82 dyżurka  
lekarska, oddział 

 Klinika Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii, Szpital 
Uniwersytecki, 
ul. Śniadeckich 5, 
31-531 Kraków, 
kierownik: 
prof. dr hab. n.med. 
Tomasz Mach 
tel. 012 424 73 40 (recepcja) 
tel. 012 424 73 55 
tel. 012 424 73 60 (poradnia) 

 Szpital Specjalistyczny 
im. S. Żeromskiego 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków, 
dr n.med. Barbara Postawa- 
-Kłosińska 
tel. 012 644 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 Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. Wrocławska 1/3, 
30-901 Kraków, 
tel. 012 630 83 24 lub 42 
kierownik: dr Artur Lipczyński 

lublin 
 Samodzielny Publiczny 

Szpital Wojewódzki 
im. Jana Bożego 
Katedra i Klinika Chorób 
Zakaźnych, 
ul. Biernackiego 9, 
20-089 Lublin, 
kierownik: 
prof. dr hab. med. Roma 
Modrzewska 
tel. 081 740 56 29, 081 740 27 00, 
tel. 081 740 82 71 (przychodnia) 
www.top.lublin.pl/janbozy 

łańcut 
 Centrum Medyczne  

w Łańcucie Sp. z o.o., 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. Paderewskiego 5, 
37-100 Łańcut, 
dr Jerzy Sieklucki 
tel. 017 224 02 92 
 
łódź 

 Specjalistyczny Szpital 
Wojewódzki im. Biegańskiego 

kliniki i poradnie 
chorób zakaźnych
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