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SPIS TREŚCI

Po czą tek ro ku to jak zwy kle czas, w któ -
rym wszy scy roz li cza my się z fi sku sem. Oso -
by, któ rych do cho dy po cho dzą z jed ne go
miej sca i nie ma ją żad nych ulg, mo gą zdać się
na urząd skar bo wy, któ ry za nich wy peł ni
rocz ny PIT. Jak kol wiek by śmy się nie roz li cza -
li: sa mi, przez biu ro księ go we czy urząd skar -
bo wy pa mię taj my, że ma my pra wo i nic nas
to nie kosz tu je, aby 1 pro cent na sze go po dat -
ku prze ka zać dla wy bra nej or ga ni za cji po żyt -
ku pu blicz ne go. Mo że my te pie nią dze po da ro -
wać kon kret nej oso bie (przez or ga ni za cję),
któ ra po trze bu je spe cja li stycz ne go le cze nia,
dłu go trwa łej re ha bi li ta cji, kosz tow nej ope ra -
cji. Mo że my wes przeć w ten spo sób też dzia ła -
nia kul tu ral ne, spor to we, edu ka cyj ne…

Or ga ni za cji upraw nio nych w 2020 r.
do otrzy ma nia 1% po dat ku jest 8808. Ich wy -
kaz moż na zna leźć w in ter ne cie, wy star czy
wpi sać w prze glą dar ce „Wy kaz OPP 2019”.

Trze ba pa mię tać, że w ub. ro ku zmie ni ły
się za sa dy roz li cze nia PIT. Teraz ze zna nie po -
dat ko we tra fia do usłu gi Twój e -PIT.  Je śli po -
dat nik wcze śniej roz li czał 1 pro cent po dat ku
i prze ka zy wał da ro wi znę OPP, to urząd skar -
bo wy wy li czy no wą wpła tę i prze ka że ją na ten
sam cel. W przy pad ku, kie dy chce my zmie nić
or ga ni za cję na le ży wy brać opcję „Zmie niam
or ga ni za cję”, na stęp nie zna leźć w wy ka zie od -
po wied ni nu mer KRS sto wa rzy sze nia, któ re -
mu chce my prze ka zać 1 pro cent po dat ku 
i ewen tu al nie wska zać cel szcze gó ło wy.

Zachęcamy Pań stwa do ta kiej da ro wi -
zny, któ ra mo że przy nieść wie le do bre go,
a od nas wy ma ga tak nie du żo wy sił ku.
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B
ie gam, bo lu bię – gło si mod ne ostat ni mi
la ty ha sło. I fak tycz nie, co raz wię cej Po -
la ków upra wia sport – bie ga, pły wa, jeź -

dzi na ro we rze, cho dzi na si łow nię. Co raz wię -
cej, ale jed nak wciąż za ma ło. Aż 60 pro cent
z nas żad ne go spor tu nie upra wia. Tym cza sem
po wie dze nie „sport to zdro wie” jest w stu pro -
cen tach praw dzi we. 

We dług da nych Świa to wej Or ga ni za cji
Zdro wia, brak ru chu jest czwar tym z naj częst -
szych czyn ni ków ry zy ka, któ ry od po wia da
za przed wcze sne zgo ny na świe cie. Ak tyw ność fi -
zycz na ma bar dzo du ży wpływ na na sze zdro wie
fi zycz ne, psy chicz ne i dłu gość ży cia. Dzię ki ru -
cho wi wzmac nia się nasz or ga nizm, po pra wia
kon dy cja, le piej funk cjo nu ją ukła dy: od de cho wy,
krą że nia, kost ny, po kar mo wy. Ma my w so bie
wię cej ener gii, ra do ści ży cia i opty mi zmu. 

Rusz się na zdro wie

Brak ak tyw no ści fi zycz nej zwięk sza praw -
do po do bień stwo róż ne go ro dza ju cho rób – oty -
ło ści, nad ci śnie nia, miaż dży cy, cho ro by nie do -
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W zdrowym ciele 
widać ruch

krwien nej ser ca, uda ru mó zgu, za wa łu ser ca i cu -
krzy cy. „Za sta łe” i nie ela stycz ne mię śnie oraz
sta wy mo gą po wo do wać bó le krę go słu pa, zwięk -
sza ją też ry zy ko ura zów. Dla cze go, mi mo że wie -
my, że ak tyw ne ży cie jest tak waż ne, tak nie -
chęt nie dba my o swo ją kon dy cję? Bo ak tyw ność
fi zycz na wy ma ga wy sił ku, za an ga żo wa nia, dys -
cy pli ny i re gu lar no ści. No wo rocz ne po sta no wie -
nia o bie ga niu, wy ku pio ne kar ne ty na si łow nię
zda ją eg za min przez pierw sze kil ka ty go dni.
Z cza sem, za miast si łow ni, wy bie ra my do brze
zna ny te le wi zor i bier ny od po czy nek na ka na pie. 

Naj trud niej szy pierw szy ruch

Za cząć upra wiać sport moż na w każ dym
wie ku. Tak że oso by po 50 i 60 ro ku ży cia, któ re
ostat ni raz bie ga ły w szko le śred niej, mo gą za -
cząć ak tyw nie żyć, nie oba wia jąc się o swo je
zdro wie. Ja ki ro dzaj ak tyw no ści wy brać dla sie -
bie? Od po wied ni. Waż ne jest do pa so wa nie,
bo nie każ dy ro dzaj ru chu jest do bry dla wszyst -
kich. Ak tyw ność fi zycz ną, po dob nie jak ubra -
nie, trze ba do pa so wać do moż li wo ści fi nan so -
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wych, wie ku, zdro wia i te go, co lu bi my. Nie któ -
rzy wy bio rą sport in dy wi du al ny, bie ga nie, pły wa -
nie al bo jaz dę na ro we rze, in ni ae ro bik, si łow nię,
jo gę czy gry ze spo ło we. Nie któ re za ję cia spor to -
we nic nas nie kosz tu ją (bie ga nie, spa ce ry), za in -
ne za pła ci my (si łow nia, te nis).

Spa cer – spo koj ny po czą tek 

Spa cer to bar dzo do bry po czą tek dla osób,
któ re od daw na nie upra wia ły żad ne go spor tu.
Jest bez piecz ny i na tu ral ny, spa ce ro wać mo gą
wszy scy, nie za leż nie od wie ku i spraw no ści fi -
zycz nej. Co waż ne, aby wyjść na spa cer nie po -
trze bu je my spe cjal nej odzie ży spor to wej – wy -
star czą wy god ne bu ty, pod czas chłod niej szej
po go dy czy desz czu – ka lo sze i płaszcz prze ciw -
desz czo wy al bo cie plej sza kurt ka. Spa ce ro wać
mo że my sa mot nie, ze słu chaw ka mi na uszach,
al bo w to wa rzy stwie. Dzię ki spa ce ro wi do tle ni -
my or ga nizm, po pra wi my spraw ność ukła du od -
de cho we go i na czy nio we go. Cho dząc, spa la -
my 200 ka lo rii pod czas go dzi ny, idąc szyb szym
tem pem – na wet 300.

Nor dic wal king dla każ de go

Wyż szym stop niem „wta jem ni cze nia” dla
osób lu bią cych spa cer jest nor dic wal king.
To sport nie wy ma ga ją cy du że go wy sił ku, ale da -
ją cy du żą sa tys fak cję. Spe cjal ne ki je zmniej sza -
ją na cisk na bio dra i ko la na, przez co pod czas
spa ce ru pra cu je wię cej grup mię śni i spa la my
wię cej ka lo rii – oko ło 400 w go dzi nę. Kij ki
do nor dic wal kin gu ku pi my w każ dym skle pie
spor to wym, kosz tu ją od 30 zł wzwyż. Pod czas
spa ce rów z kij ka mi war to za opa trzyć się w spor -
to we bu ty, moż na do ku pić so bie spe cjal ne rę ka -
wicz ki i odzież. 

Po lu bić bie ga nie

Na pol skich sta dio nach, uli cach i par kach
od by wa się od kil ku lat praw dzi wa re wo lu cja
bie go wa. Co raz wię cej osób, w róż nym wie ku, za -
czy na swo ją przy go dę z bie ga niem. Mo da na ten
sport jest „za raź li wa”, w róż ne go ro dza ju bie gach
m.in. na 5, 10, 21 ki lo me trów, a tak że w ma ra to -
nach bio rą udział ty sią ce osób. W więk szych
mia stach im pre zy bie go we w spor to wym se zo nie
(od wio sny do je sie ni) od by wa ją się nie mal co ty -
dzień. Bie ga nie – to tak że nie mu si być dro gi
sport: wy star czą dre sy, wy god ne, od po wied nie
bu ty i moż na ru szać. 

Naj le piej bie gać po śnia da niu (bie ga nie
na czczo nie jest zdro we) i w go dzi nach po po łu -
dnio wych. Za nim za cznie my bie gać sprawdź my,
jak po win no wy glą dać przy go to wa nie do tej ak -
tyw no ści. W In ter ne cie al bo u tre ne rów per so -

nal nych znaj dzie my in for ma cje o tym, ja kie dy -
stan se są do bre na po czą tek, jak je zwięk szać, jak
ćwi czyć od dech. Go dzin ne bie ga nie wol nym
tem pem to ok. 400 ka lo rii mniej. Bie gać mo że -
my sa mo dziel nie, bądź w pa rach czy nie wiel -
kich grup kach. W skle pach spor to wych znaj -
dzie my mnó stwo ak ce so riów dla bie ga czy
– ze gar ki mie rzą ce dy stans, spa lo ne ka lo rie, tęt -
no, po krow ce lub pa sy na te le fon, słu chaw ki,
odzież spor to wą, w tym odzież ter micz ną do zi -
mo we go bie ga nia, chu s ty i czap ki na gło wę,
a tak że „in te li gent ne” bu ty dla bie ga czy, do bie -
ra ne nie mal ide al nie do każ dej sto py. 

Z mu zy ką i w to wa rzy stwie 

Ae ro bik, pi la tes, zum ba, ćwi cze nia na spa -
la nie tłusz czu, cross fit, bo dy pump, zdro wy
krę go słup itp. – to tyl ko nie wiel ka część ofer ty,
ja ką znaj dzie my w klu bach fit ness. Część ta -
kich klu bów pro wa dzi za ję cia od ra na do póź -
nych go dzin wie czor nych. W nie wiel kich grup -
kach mo że my – w za leż no ści od po trzeb
– ćwi czyć przy mu zy ce swo je cia ło. Za ję cia ae -
ro bi ku prze zna czo ne są dla osób, któ re lu bią
szyb sze tem po, są dy na micz ne, na sta wio ne
na po pra wę kon dy cji i spa la nie zbęd nych ka lo -
rii. Pi la tes i „zdro wy krę go słup” skie ro wa ne są
do osób, któ re wo lą za ję cia spo koj niej sze, na sta -
wio ne na roz cią ga nie mię śni, uspraw nie nie
i wzmoc nie nie or ga ni zmu, krę go słu pa i po szcze -
gól nych par tii cia ła. 
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Si łow nia – nie tyl ko dla pa nów

Daw niej si łow nia ko ja rzy ła nam się z miej -
scem, w któ rym pa no wie wy ci ska ją sztan gi. Ale
to już prze szłość. Obec nie ćwi czą tu za rów no pa -
no wie, jak i pa nie. Na róż ne go ro dza ju przy -
rzą dach – po cząw szy od bież ni, ro wer ków,
a skoń czyw szy na przy rzą dach si ło wych, tre nu -
ją przed sta wi cie le obu płci. Jak tre no wać bez -
piecz nie i mą drze pod po wie dzą in struk to rzy
i tre ne rzy per so nal ni, usta lą har mo no gram tre -
nin gów, do bio rą od po wied nie ćwi cze nia, pod po -
wie dzą, ja ką die tę sto so wać. Kar net na si łow nię
tzw. open, z wej ścia mi każ de go dnia kosz tu je
od ok. 70 zło tych wzwyż mie sięcz nie. Czę sto
w ra mach tych wejść moż na ko rzy stać ze zor ga -
ni zo wa nych, gru po wych za jęć.

Na rol ki al bo wrot ki 

Dla osób, któ re lu bią emo cje i szyb kość
ide al nym spor tem bę dą rol ki al bo wrot ki. Sprzęt
do upra wia nia te go spor tu ku pi my już
za ok. 150 zł – w ze sta wie bę dą rol ki, kask,

ochra nia cze. Jeż dżąc na rol kach spa li my od 300
do 600 ka lo rii w godzinę. Trze ba jed nak pa -
mię tać, że ten sport sprzy ja kon tu zjom, na le ży
więc pa mię tać o ka skach i ochra nia czach. 

Ro we rem po mie ście 

Jaz da na ro we rze, po dob nie jak bie ga nie,
prze ży wa ostat nio re ne sans. Na roz wój te go
spor tu wpływ ma tak że to, że w mia stach i po -
za ni mi po wsta je co raz wię cej ście żek ro we ro -
wych, po któ rych moż na się bez piecz nie po ru -
szać. Ro wer ma wie le za let – po pra wia
kon dy cję, po zwa la na cie ka we spę dze nie cza su,
da je sa tys fak cję i za chę ca do po zna wa nia no -
wych miejsc. Jaz da na ro we rze wy smu kla uda
i łyd ki oraz za po bie ga po wsta wa niu ży la ków.
Ta for ma ak tyw no ści po zwa la po zbyć się od 300
do 600 ka lo rii na go dzi nę.

Jak ry ba w wo dzie 

Dla osób lu bią cych wo dę do sko na łym
spor tem bę dzie pły wa nie. W wie lu na wet nie du -
żych mia stach funk cjo nu ją przez ca ły rok kry te
ba se ny, z któ rych moż na ko rzy stać przez 7 dni
w ty go dniu, o róż nych po rach dnia. Go dzin ne
pły wa nie dwa ra zy w ty go dniu po pra wi na szą
kon dy cję, po mo że w bó lach krę go słu pa, wzmoc -
ni, uspraw ni mię śnie, a tak że od prę ży i zre lak -
su je. Oso by, któ re chcą in ten syw niej po pły wać,
mo gą za pi sać się na za ję cia z aqua ae ro bi ku al -
bo in dy wi du al ne lek cje pły wa nia z tre ne rem.
Go dzin ny in ten syw ny po byt na ba se nie po zwo -
li nam spa lić oko ło 500 ka lo rii. 

Za tańcz ze mną

Cie ka wą for mą ak tyw no ści fi zycz nej jest
też ta niec. Ten sport po pra wia syl wet kę, kon dy -
cję, wzmac nia mię śnie, na da je ru chom sprę ży -
stość i ele gan cję. Pod czas tań ca wy dzie la ją się
też en dor fi ny, przez co czu je my się szczę śliw si,
bar dziej zre lak so wa ni. W szko łach tań ca znaj -
dzie my ofer tę za jęć in dy wi du al nych, np. zum ba,
ba ciat ta al bo za jęcia dla par. Kar net na mie siąc
kosz tu je ok. 70-100 zł. 
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Otwórz się na jo gę

Jo ga to sys tem ćwi czeń fi zycz nych, umy -
sło wych i od de cho wych, po cho dzą cy z In dii. Ma
wie le od mian, ale dziś naj czę ściej prak ty ku je
się ha tha -jo gę, któ ra sku pia się na asa nach, pra -
na ja mie i me dy ta cji. Jo ga uzna wa na jest nie
tyl ko za sys tem ćwi czeń, ale tak że fi lo zo fię 
ży cio wą. 

Jo ga od dzia łu je na nie mal wszyst kie ukła -
dy i na rzą dy znaj du ją ce się w ludz kim cie le! Re -
gu lar na prak ty ka (mi ni mum trzy ra zy w ty go -
dniu przez co naj mniej jed ną mu hur tę, czy li 48
mi nut) przy no si nie za stą pio ne efek ty zdro wot -
ne już po pierw szym mie sią cu.

Za ję cia jo gi opie ra ją się głów nie na ćwi cze -
niach roz cią ga ją cych, po ma ga ją na bó le krę go -
słu pa, wzmac nia ją mię śnie, ko or dy na cję, ale
też uczą re lak sa cji i pra wi dło we go od dy cha nia. 

Sport nie li czy lat

Czy w każ dym wie ku moż na za cząć upra -
wiać sport? Nie ma ogra ni czeń wie ko wych, jed -
nak oso by w po de szłym wie ku al bo scho ro wa ne
nie bę dą mo gły upra wiać pew nych dys cy plin
spor to wych, np. oso by, któ re do zna ły ura zów
czy cier pią na po waż ne do le gli wo ści po win ny
wy bie rać ta kie ak tyw no ści, któ re bę dą dla nich
bez piecz ne i nie spo wo du ją bó lu. Po win ny też
pa mię tać o wcze śniej szym skon sul to wa niu się
z fi zjo te ra peu tą lub le ka rzem, zwłasz cza w przy -
pad ku cho rób prze wle kłych. Sport to też do sko -
na ła me to da na po zby cie się stre su. Ak tyw ność
fi zycz na ła go dzi na pię cia ner wo we, po zwa la się
zre lak so wać po ca łym dniu pra cy. Ba da nia po ka -
zu ją też, że lu dzie, któ rzy upra wia ją sport są
szczę śliw si. Pod czas ak tyw no ści fi zycz nej or ga -
nizm pro du ku je en dor fi ny, czy li hor mo ny szczę -
ścia, po pra wia ją ce sa mo po czu cie.

R E K L A M A

Aleksandra Sadowska
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Z
a mek Kró lew ski na Wa we lu wraz ze wzgó -
rzem wa wel skim to jed no z naj bar dziej
zna czą cych hi sto rycz nie i kul tu ral nie

miejsc w Pol sce. Bę dą cy przez wie ki sie dzi bą
kró lów pol skich i sym bo lem pań stwo wo ści,
w ro ku 1930 stał się tak że jed nym z naj waż -
niej szych mu ze ów w Pol sce.

Zgro ma dzo ne są tu ko lek cje ob ra zów, gra -
fik, rzeźb, tka nin, wy ro bów złot ni czych, mi li ta -
riów, por ce la ny i me bli. W kom na tach eks po no -
wa ne są słyn ne ar ra sy Zyg mun ta Au gu sta
i wspa nia łe re ne san so we ma lo wi dła wło skie
z ko lek cji Lanc ko roń skich, a wa wel skie zbio ry
sztu ki wschod niej za wie ra ją naj waż niej szą i naj -
więk szą ko lek cję na mio tów w Eu ro pie. 

Za mek Kró lew ski jest też waż nym ośrod -
kiem kon ser wa cji dzieł sztu ki. Sta łe wy sta wy
od twa rza ją wy gląd sal z okre su re ne san su i ba -
ro ku. Co ro ku po nad mi lion tu ry stów zwie dza

sta łe i cza so we wy sta wy pre zen to wa ne na zam -
ku. Sza cu je się, że dru gie ty le od wie dza wzgó rze.
Pra wie 20 ty się cy uczniów bie rze udział w lek -
cjach mu ze al nych. Po nad to mło dzież i dzie ci
uczest ni czą w spe cjal nych za ję ciach oraz kon -
kur sach na uko wych i pla stycz nych. 

Za mek Kró lew ski na Wa we lu jest też miej -
scem licz nych kon cer tów – za rów no mu zy ki
sym fo nicz nej, jak i ka me ral nej – oraz przed -
sta wień ope ro wych i po ka zów tań ców dwor -
skich. W Cen trum Pro mo cji i In for ma cji na Wa -
we lu tu ry ści mo gą od po cząć po zwie dza niu,
zjeść po si łek lub na pić się go rą cej cze ko la dy.

Hi sto ria Zam ku

Wzgó rze wa wel skie jest dla Kra ko wa tym,
czym Akro pol dla sta ro żyt nych Aten lub Wzgó -
rze Ka pi to liń skie dla Rzy mu. Gó ru ją ce nad za -
ko lem Wi sły ska li ste wznie sie nie od wcze sne go

Krakowski Akropol

Zamek Królewski na Wawelu znajduje się 
wśród zabytków wpisanych na listę UNESCO
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śre dnio wie cza by ło sie dzi bą świec kiej i du chow -
nej wła dzy. Ist nie ją jed nak śla dy wska zu ją ce
na obec ność tam czło wie ka od okre su pa le oli tu.
Miesz ko I (p. 960-992), pierw szy hi sto rycz ny
wład ca i twór ca pol skiej pań stwo wo ści ob rał
Wa wel na jed ną ze swych sie dzib. Przy ję cie
przez nie go chrze ści jań stwa wpro wa dzi ło Pol skę
w krąg kul tu ry za chod niej. W r. 1000 usta no -
wio no w Kra ko wie bi skup stwo i zbu do wa no
pierw szą ka te drę na Wa we lu. Szcze gól ny roz -
kwit prze ży wał Wa wel w wie kach XIV -XIV,
za pa no wa nia ostat nich Pia stów i Ja giel lo nów.
Za pa no wa nia kró lów: Alek san dra (p. 1501-
-1506), Zyg mun ta I (1506-1548) i Zyg mun ta
Au gu sta (p. 1548-1572) prze kształ co no zbyt cia -
sny już go tyc ki za mek, w re ne san so wą sie dzi bę
na le żą cą do naj wspa nial szych w środ ko wej Eu -
ro pie. Był to czas nie zwy kłe go roz wo ju sztu ki
i na uk hu ma ni stycz nych. Po prze nie sie niu się

Sala pod Ptakami Stała wystawa pt. „Wawel Zaginiony”

Sala Poselska na krakowskim ZamkuRzeźba Smok Wawelski, dłuta Bronisława Chromego z 1972 r.



kró la Zyg mun ta III Wa zy (p. 1587-1632) wraz
z dwo rem do War sza wy w la tach 1609-1611,
Wa wel stra cił na swym do tych cza so wym zna -
cze niu. Po zo stał jed nak jed ną z kró lew skich re -
zy den cji, a w ka te drze na dal od by wa ły się ko ro -
na cje i po grze by pol skich kró lów. 

Za mek był wie lo krot nie nisz czo ny i gra bio -
ny w cza sie dzia łań wo jen nych, m.in. pod czas
po to pu szwedz kie go. W r. 1796, prze ję ty przez
Au stria ków po ostat nim za bo rze, zo stał za mie -
nio ny w ko sza ry ar mii au striac kiej. Z po cząt -
kiem XX wie ku pod ję to mo nu men tal ny pro -
gram od no wy Wa we lu, zmie rza ją cy do przy wró-
ce nia mu daw nej świet no ści, a po od zy ska niu
przez Pol skę nie pod le gło ści prze kształ co no go
w mu zeum.

Sta łe eks po zy cje

Co war to zwie dzić na Wa we lu? 
Re pre zen ta cyj ne Kom na ty Kró lew -

skie.  Na wią zu ją do wy glą du wnętrz re zy den cji
kró lew skiej z wie ku XVI i po cząt ku XVII; obej -
mu ją wiel kie sa le – Po sel ską (z rzeź bio ny mi
gło wa mi w stro pie) i Se na tor ską. Moż na tu zo -
ba czyć słyn ną ko lek cję ar ra sów kró la Zyg mun -
ta Au gu sta, por tre ty kró lów, ob ra zy mi strzów
wło skich i ho len der skich od w. XV do XVII oraz
re ne san so we me ble wło skie. 

Pry wat ne Apar ta men ty Kró lew skie
Sa le słu ży ły nie gdyś mo nar chom, dwo ro wi oraz
go ściom po dej mo wa nym przez kró la. Wy po sa -
że nie z epo ki re ne san su, na uwa gę za słu gu ją
ob ra zy wło skie z ko lek cji Lanc ko roń skich,
w trzech sa lach za cho wa ne są stro py mo drze -
wio we, w dwóch barw ne fry zy ścien ne. W pół -
noc nym skrzy dle zam ku znaj du ją się dwie sa le
z eks po na ta mi z cza sów sa skiej dy na stii Wet ti -
nów, m.in. zbiór por ce la ny mi śnień skiej oraz
sre ber sto ło wych; dwie sa le urzą dzo ne w sty lu
kla sy cy stycz nym. 

Skar biec Ko ron ny i Zbro jow nia  Wy -
sta wa zaj mu je go tyc kie i re ne san so we po miesz -
cze nia pół noc no -wschod nie go na roż ni ka zam -
ku, gdzie od w. XIV prze cho wy wa no pol skie
in sy gnia ko ro na cyj ne i klej no ty Rze czy po spo li -
tej. Tu wy eks po no wa no przed mio ty oca lo ne
z pier wot ne go skarb ca, w tym miecz ko ro na cyj -
ny – Szczer biec, pa miąt ki po pol skich mo nar -
chach, dzie ła złot nic twa pol skie go, za chod nio -
eu ro pej skie go oraz róż ne ro dza je bro ni i uz-
bro je nia od śre dnio wie cza po w. XVIII (m.in.
pa rad ne rzę dy koń skie). 
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Co roku ponad milion turystów zwiedza Królewski Zamek w Krakowie
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Sztu ka Wscho du W sze ściu sa lach są
pre zen to wa ne: ko bier ce, cho rą gwie i ma ka ty
oraz uzbro je nie tu rec kie, per skie, a tak że ce ra -
mi ka ja poń ska i chiń ska. Naj cen niej szą część
sta no wią tro fea i pa miąt ki zwią za ne z Ja -
nem III So bie skim i od sie czą wie deń ską (1683).

Wa wel Za gi nio ny  Re zer wat ar che olo -
gicz no -ar chi tek to nicz ny obej mu je: ro tun dę ŚŚ.
Fe lik sa i Adauk ta (NPMa rii) z wie ków X/XI,
po zo sta ło ści staj ni i wo zow ni z wie ków
XVI/XVII, re lik ty re ne san so wych kuch ni kró -
lew skich oraz przed mio ty zna le zio ne na wzgó -
rzu pod czas prac wy ko pa li sko wych. Dzie je za bu -
do wy ilu stru ją plan sze, a tak że mo del uka zu ją cy
układ prze strzen ny wzgó rza w XVIII w. Moż na
też obej rzeć wir tu al ną re kon struk cję bu dow li
z okre su wcze sno ro mań skie go i ro mań skie go.
Bo ga ty zbiór re ne san so wych de ta li ar chi tek to -
nicz nych jest eks po no wa ny w La pida rium.

Wa wel Od zy ska ny  To naj now sza wy -
sta wa sta ła, któ ra została otwar ta 28 stycz -
nia 2020 r. 

Śre dnio wiecz ne wnę trza ze spo łu go tyc kich
do mów po ło żo nych po pół noc nej stro nie wzgó -
rza wa wel skie go miesz czą naj now szą i naj no wo -
cze śniej szą wa wel ską eks po zy cję, po świę co ną
dzie jom wzgó rza od utra ty nie pod le gło ści Rze -
czy po spo li tej w 1795 ro ku do cza sów współ cze -
snych. Opo wia da ona też hi sto rię od zy ska nia re -
zy den cji z rąk Au stria ków i jej wie lo let niej
re stau ra cji – tej, któ rej efek ty wi dać do dziś,
a tak że tej, któ ra po zo sta ła tyl ko w pla nach.
Za po mo cą mul ti me diów, dzieł sztu ki, de ta li
ar chi tek to nicz nych, bro ni, pa mią tek z epo ki
oraz wiel ko for ma to wych wy dru ków zdjęć i do -
ku men tów ar chi wal nych po zna je my dzie je od -
bu do wy. – Dzia ła jąc na wy obraź nię wi dza no -
wo cze sny mi me to da mi, wy sta wa Wa wel Od -
zy ska ny przy bli ża w bar dzo atrak cyj ny spo sób
skom pli ko wa ne dzie je wzgó rza wa wel skie go
w XIX i po cząt ku XX wie ku – mó wi An drzej Be -
tlej, dy rek tor Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu.

Tra sy se zo no we (kwie cień -paź dzier nik)

Smo cza Ja ma  Oso bli wość wa wel skie go
wzgó rza to ja ski nia w je go za chod nim zbo czu
(sprzed 12 mln lat), zwią za na z le gen dą o smo -
ku i za ło ży cie lu Kra ko wa, księ ciu Kra ku. Zwie -
dza nie Smo czej Ja my roz po czy na się z te re nu
wzgó rza opo dal basz ty Zło dziej skiej. Dłu gość
pie cza ry wy no si 270 m, a do stęp na tra sa
do zwie dza nia 81 m. Wy cho dząc, na wi śla nym
bul wa rze sta je my przed rzeź bą Smok Wa wel ski,
dłu ta Bro ni sła wa Chro me go z r. 1972. 

Basz ta San do mier ska Jed na z dwóch
wa wel skich baszt obron nych. Wznie sio na ok.
r. 1460, za pa no wa nia kró la Ka zi mie rza Ja giel -
loń czy ka, dla wzmoc nie nia obro ny re zy den cji
kró lew skiej od stro ny po łu dnio wej, naj bar dziej
na ra żo nej na nie przy ja ciel ski atak. Peł ni ła tak -
że funk cje miesz kal ne – za rów no ja ko kwa te ra
stra ży, jak i wię zie nie dla osób o wyż szym sta tu -
sie spo łecz nym. Z naj wyż szej kon dy gna cji moż -
na po dzi wiać ze wnętrz ny dzie dzi niec zam ku,
pa no ra mę Kra ko wa i oko lic. 

Bu dow le i ogro dy Wa we lu  Tra sa ple -
ne ro wa z prze wod ni kiem. Wa wel skie wzgó rze,
z gó ru ją cym nad nim Zam kiem Kró lew ski mi
i Ka te drą, przez stu le cia speł nia ło funk cje re pre -
zen ta cyj ne, re li gij ne a tak że obron ne. Bu dow le
po wsta wa ły w cią gu pra wie dzie się ciu wie ków 
– by ły wie lo krot nie prze bu do wy wa ne i roz bu do -
wy wa ne. Obec nie jest to zło żo ny ze spół za byt ko -
wy. Tra sa za czy na się na wy sta wie Wa wel Za gi -
nio ny przy mo de lu XVIII -wiecz ne go Wa we lu,
pro wa dzi przez dzie dzi niec ar ka do wy, do ogro -
dów kró lew skich, a na stęp nie na dzie dzi niec
Ba to re go. Koń czy ją in dy wi du al ne zwie dza nie
Basz ty San do mier skiej – z jej gór nej kon dy gna -
cji roz ta cza ją się roz le głe wi do ki na Kra ków
i oko li ce.

Źródło: www:wawel.krakow.pl
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Tarczyca – 
mały duży problem

fot. AdobeStock

Choć wa ży za le d wie 20-30 gra mów, to jed -
nak ma ogrom ne zna cze nie dla pra wi dło we go
funk cjo no wa nia or ga ni zmu czło wie ka, w tym
zwłasz cza na sze go me ta bo li zmu.

Tar czy ca, bo o niej tu mo wa, na zy wa na
przez fa chow ców gru czo łem tar czo wym, to nie -
wiel ki na rząd en do kryn ny (wy twa rza ją cy hor mo -
ny) zlo ka li zo wa ny w oko li cy szyi. Naj waż niej sze
wy twa rza ne przez nią hor mo ny to: ty rok sy na

Co raz wię cej Po la ków za pa da na cho ro by tar czy -
cy. Ale spo ra część z nas nie zda je so bie spra wy
z te go, że cho ru je. Pod po wia da my więc, ja kie sy -
gna ły wy sy ła nam cho ra tar czy ca, a tak że jak mo -
że my le piej o nią za dbać. 

(zwa na w skró cie T4) oraz trój jo do ty ro ni na
(T3).

Eks per ci alar mu ją, że za rów no w Pol sce, jak
i na ca łym świe cie, od wie lu już lat, szyb ko przy -
by wa osób cier pią cych na róż ne go ro dza ju cho -
ro by tar czy cy, w tym m.in. na jej nad czyn ność,
nie do czyn ność, za pa le nie czy też no wo two ry. We -
dług naj now szych sza cun ków, na cho ro by tar czy -
cy cier pi już po nad 20 proc. miesz kań ców Pol -
ski, w tym przede wszyst kim ko bie ty, któ re
cho ru ją na nie 9 ra zy czę ściej niż męż czyź ni. 

Pro blem jed nak nie tyl ko w tym, że osób
cho rych na tar czy cę sys te ma tycz nie przy by wa,
ale rów nież w tym, że du ża część z nich nie roz -
po zna je zwią za nych z tym scho rze niem ob ja wów
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– Nad czyn no ści czę sto to wa rzy szą uczu -
cie go rą ca, zwięk szo na po tli wość, dusz ność, ko -
ła ta nie ser ca czy drże nie rąk, nad po bu dli wość,
cza sa mi agre sja. Nie ste ty, za rów no nad czyn -
ność tar czy cy, jak i jej nie do czyn ność mo gą ze so -
bą współ ist nieć. Dla te go tak waż na jest w przy -
pad ku za ob ser wo wa nia nie po ko ją cych ob ja wów
wi zy ta u spe cja li sty – pod kre śla prof. Ire ne usz
Na wrot.

Cho ra tar czy ca mo że da wać znać o so bie
jesz cze na wie le in nych spo so bów, m.in. po przez
tzw. wo le tar czy co we, czy li dość wi docz ne i wy -
czu wal ne  przez do tyk po więk sze nie tar czy cy. Oso -
ba z wo lem ma nie tyl ko po więk szo ny ob wód szyi,
ale też czę sto od czu wa ucisk w tcha wi cy, co po -
wo du je dusz no ści i trud no ści z od dy cha niem.
Na tym nie koń czy się li sta moż li wych ob ja wów.
Ka ta rzy na Do wbor, zna na dzien ni kar ka i pre zen -
ter ka te le wi zyj na, któ ra zo sta ła am ba sa dor ką
wspo mnia nej wy żej kam pa nii edu ka cyj nej, opo -
wie dzia ła pod czas in au gu ru ją cej ją kon fe ren cji
pra so wej w War sza wie, że w jej przy pad ku cho -
ro bę tar czy cy (kon kret nie cho ro bę Gra ve sa -Ba -
se do wa) roz po zna no do pie ro po po ja wie niu się
u niej wy trzesz czu jed ne go oka. In ny mi ob ja wa -
mi cho rób tar czy cy są róż ne go ro dza ju zmia ny
guz ko we, wśród któ rych wy stę pu ją m.in. zmia -
ny no wo two ro we.

(lub je ba ga te li zu je) i w efek cie ży je z nie zdia gno -
zo wa ną cho ro bą, któ ra pod stęp nie nisz czy ich or -
ga nizm.

Po czym roz po znać cho ro bę tar czy cy

Or ga nizm czło wie ka, któ re go tar czy ca jest
z jakiegoś powodu cho ra, wy sy ła mu wie le sy gna -
łów ostrze gaw czych.

– Wy kry te od po wied nio wcze śnie cho ro -
by tar czy cy umoż li wia ją roz po czę cie ade kwat -
ne go pro ce su le cze nia, a tak że ogra ni cze nie wie -
lu groź nych po wi kłań dla zdro wia pa cjen tów
– mó wi prof. Ire ne usz Na wrot, se kre tarz Pol skie -
go Klu bu Chi rur gii En do kry no lo gicz nej, któ ry jest
jed nym z eks per tów za an ga żo wa nych w re ali za -
cję ogól no pol skiej kam pa nii edu ka cyj nej „Tar -
czy ca – otocz ją opie ką”. – Szyb kie chud nię cie
lub przy bie ra nie na wa dze, ospa łość, nad po bu -
dli wość, osła bie nie czy trud no ści w kon cen tra -
cji to nie któ re z symp to mów, któ re są czę sto ba -
ga te li zo wa ne, a jed no cze śnie cha rak te ry stycz -
ne dla nie do czyn no ści tar czy cy. 

In ny mi ob ja wa mi nie do czyn noś ci te go
gru czo łu mo gą być: ni ska sa mo oce na, de pre sja,
wy pa da nie wło sów, efekt „brud nych” pa znok ci,
opuch nię te po wie ki.

Zu peł nie in ne ozna ki mo gą świad czyć
o nad czyn no ści tar czy cy.
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Oso by, u któ rych po dej rze wa się cho ro by
tar czy cy są przez le ka rzy kie ro wa ne na róż ne ba -
da nia dia gno stycz ne, w tym naj czę ściej na ba da -
nia: stę że nia hor mo nu ty re otro po we go (TSH)
w su ro wi cy krwi, stę że nia hor mo nu T4 (czy li tzw.
wol nej ty rok sy ny), a tak że ba da nia ob ra zo we, ta -
kie jak USG tar czy cy.

War to w tym miej scu za zna czyć, że TSH,
wbrew obie go wej opi nii, nie jest wca le hor mo -
nem tar czy cy, lecz hor mo nem przy sad ki mó zgo -
wej. Ale to wła śnie TSH ste ru je tar czy cą i po bu -
dza ją do pro duk cji wła snych hor mo nów.

Jak za po bie gać cho ro bom tar czy cy

Eks per ci pod kre śla ją, że wie lu przy pad ków
za cho ro wań moż na unik nąć. W ja ki spo sób?

– Jest wie le czyn ni ków, któ re zwięk sza ją
ry zy ko roz wo ju cho rób tar czy cy. Jed nym z naj -
waż niej szych jest stres, któ ry zna czą co osła bia
nasz układ im mu no lo gicz ny – mó wi prof. Mar -
cin Bar czyń ski, pre zes Pol skie go Klu bu Chi rur -
gii En do kry no lo gicz nej. – Ry zy ko to zwięk -
sza ją też używ ki i róż ne go ro dza ju tok sy ny śro -
do wi sko we, w tym m.in. smog. Dla te go, w ce -
lu ogra ni cze nia ry zy ka za cho ro wa nia, po win -
ni śmy bar dziej za dbać o hi gie nę swo je go ży cia.
To zna czy o ogra ni cze nie stre su, zdro we od ży -
wia nie, du żą ilość snu, ale tak że wy jaz dy z mia -
sta na ło no na tu ry.

Eks pert pod kre śla, że choć nie do bo ru jo -
du, tak że nie ko rzyst ne go dla tar czy cy, już w Pol -
sce nie ma my (z uwa gi na obo wiąz ko we jo do wa -
nie so li ku chen nej), to jed nak dla tar czy cy groź -
ny mo że się oka zać tak że je go nad miar w die cie.
Bar dzo du że ilo ści jo du moż na zna leźć np.
w nie któ rych wo dach mi ne ral nych.

Pro fe sor ostrze ga, że nad miar jo du w die -
cie mo że wy wo łać m.in. au to im mu no lo gicz ne
cho ro by tar czy cy, jak np. cho ro ba Gra ve sa -Ba -
se do wa czy Ha shi mo to.

Na tym jed nak nie koń czy się dłu ga li sta
czyn ni ków ry zy ka. Oto, co zda niem eks per tów od -
po wia da za bar dzo szyb ki wzrost licz by za cho -
ro wań na ra ka tar czy cy, ob ser wo wa ny na ca łym
świe cie już od 30 lat.

– Są to przede wszyst kim: więk sza eks po -
zy cja na pro mie nio wa nie jo ni zu ją ce, co zwią -
za ne jest z częst szym ko rzy sta niem z ba dań RTG,
a tak że oty łość i zwią za na z nią in su li no opor -
ność. Trze ba pa mię tać, że tkan ka tłusz czo wa sta -
no wi re zer wu ar dla tok syn roz pusz czal nych
w tłusz czach, któ re ma ją po ten cjał uszka dza nia
DNA ko mó rek – przy po mi na prof. Mar cin Bar -
czyń ski.

Zadbaj o dietę

Koń cząc ze sta wie nie czyn ni ków ry zy ka
oraz czyn ni ków ochron nych, war to jesz cze wska -
zać skład ni ki od żyw cze, któ re są nie zbęd ne
do pra wi dło we go funk cjo no wa nia tar czy cy.
Oprócz jo du eks per ci wy mie nia ją: że la zo, cynk,
se len, wi ta mi ny z gru py B, a tak że wi ta mi ny C
i D. War to więc za dbać o ich od po wied nią ilość
w co dzien nej die cie.

Wiktor Szczepaniak 
Źródło: zdrowie.pap.pl



Pro ce du ra HBO jest cał ko wi cie bez płat na dla pa -
cjen ta, koszt te ra pii po kry wa Na ro do wy Fun dusz
Zdro wia (nie do ty czy to pry wat nych pra cow ni HBO,
gdzie kosz ty te ra pii po kry wa ją pa cjen ci we wła snym
za kre sie). Skie ro wa nie na te ra pię HBO na pod sta wie
okre ślo nych wska zań wy sta wia le karz -spe cja li sta.
Wska za nia mi do le cze nia za po mo cą tle no te ra pii hi -
per ba rycz nej są m.in. uraz wy pad ko wy (ze spół zmiaż -
dże nio wy), opa rze nia (w tym opa rze nia dróg od de -
cho wych), ostra nie do krwi stość krwo tocz na, pod-
du sze nie, za pa le nie ko ści od por ne na le cze nie, trud -
no go ją ce się ra ny (w tym ze spół sto py cu krzy co wej),
na gły nie do słuch, za ka że nia tka nek mięk kich (zgo rzel
ga zo wa), za tor po wietrz ny lub ga zo wy, cho ro ba de -
kom pre syj na, za tru cie tlen kiem wę gla, uszko dze nia
po pro mien ne tka nek mięk kich.

Na le ży rów nież zwró cić uwa gę, że te ra pia tle nem
hi per ba rycz nym jest dłu go trwa łą me to dą le cze nia,
wy ma ga ją cą wie lo krot ne go po wta rza nia za bie gów
(od 15 do 60 ra zy, w za leż no ści od ro dza ju scho rze -
nia) stąd pa cjen to wi po trzeb na jest cier pli wość
w ocze ki wa niu na ko rzyst ny efekt lecz ni czy. Po wo dze -
nie te go ro dza ju le cze nia jest rów nież uza leż nio ne
od re gu lar nej obec no ści pa cjen ta na za bie gach 
– efekt dzia ła nia po je dyn cze go za bie gu trwa do 24 go -
dzin od wyj ścia z ko mo ry hi per ba rycz nej.

Za bieg HBO po le ga na tym, że pa cjent wcho dzi
do tzw. ko mo ry hi per ba rycz nej za kła da na nos i usta
lek ką ma skę przez któ rą do pro wa dza ny jest czy sty
tlen i tym tle nem od dy cha. W ko mo rze hi per ba rycz -
nej pod czas za bie gu po wie trze at mos fe rycz ne jest
stop nio wo sprę ża ne i przez to pod wyż sza ne do war -
to ści 2,5 ATA, co od po wia da prze by wa niu pod wo dą
na głę bo ko ści 15 me trów. Pa cjent od czu wa spo ra -
dycz nie wra że nie za ty ka nia uszu oraz su chość
w ustach. Jed no ra zo wy se ans w ko mo rze hi per ba -
rycz nej trwa do ok. 2 go dzin. W tym cza sie cia ło pa -
cjen ta jest wy sy ca ne czy stym tle nem co wpły wa po -
zy tyw nie na zwięk sze nie ilo ści tle nu w ob sza rach

„Zanurkuj po zdrowie” 
– terapia tlenem hiperbarycznym

Po cząt ki te ra pii tle nem hi per ba rycz nym zwa -
nej rów nież tle no te ra pią hi per ba rycz ną (HBO),
zwią za ne są z le cze niem cho ro by de kom pre syj -
nej u nur ków. Obec nie jest ona sku tecz ną me to -
dą le cze nia wie lu scho rzeń, sto so wa ną z po wo -
dze niem od wie lu lat. Jest te ra pią bez piecz ną
i bez bo le sną. 
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prze wle kle nie do tle nio nych ta kich jak nie go ją ce się
ra ny czy nie do tle nie nie ucha środ ko we go po wo du ją -
ce nie do słuch.

Wy sy ce nie tle nem ko mó rek or ga ni zmu pod czas
za bie gu HBO wpły wa ko rzyst nie m.in. na go je nie się
ran trud no go ją cych się i prze wle kłych, ogra ni cze nie
za ka żeń, le cze nie opa rzeń dróg od de cho wych, za pa -
le nia ko ści oraz mię śni, le cze nie na głej głu cho ty. Te -
ra pia HBO jest nie oce nio na rów nież w le cze niu za truć
tlen kiem wę gla oraz tzw. cho ro by głę bi no wej (ke so -
no wej) u nur ków. Oczy wi ście ist nie ją rów nież prze -
ciw wska za nia do sto so wa nia ta kich za bie gów. Bez -
względ nym prze ciw wska za niem jest stwier dzo na
cięż ka cho ro ba płuc. Względ ny mi prze ciw wska za -
nia mi są m. in: ast ma, pa dacz ka, klau stro fo bia, in fek -
cje dróg od de cho wych, no sa czy uszu. Przed se sją
HBO pa cjent prze bie ra się w spe cjal ną odzież wy ko -
na ną wy łącz nie z ma te ria łów na tu ral nych, nie za -
wie ra ją cą ele men tów z two rzyw sztucz nych. Odzież
ta ką do star cza pa cjen tom pra cow nia hi per ba rii tle no -
wej. Pa cjen ci cho ru ją cy na cu krzy cę (dia be ty cy) ma -
ją za wsze przed se sją spraw dza ny po ziom cu kru
we krwi. Przed roz po czę ciem se sji HBO pa cjen ci mu -
sza po zo sta wić wszyst kie swo je przed mio ty oso bi -
ste go użyt ku w szat ni. Mo gą je dy nie za brać bu tel kę
z wo dą nie ga zo wa ną aby w ra zie po trze by uga sić pra -
gnie nie. W trak cie se sji w ko mo rze hi per ba rycz nej pa -
cjen ci sie dząc w kom for to wych fo te lach „lot ni czych”
ma ją moż li wość oglą da nia te le wi zji i słu cha nia ra dia.
Pod czas se sji pa cjen tom to wa rzy szy wy so ko wy kwa -
li fi ko wa ny per so nel me dycz ny (tzw. aten dan ci). Stan
wszyst kich pa cjen tów jest sta le mo ni to ro wa ny przez
dy żur ne go le ka rza ane ste zjo lo ga – spe cja li stę me -
dy cy ny hi per ba rycz nej. Pa ro krot nie w trak cie se sji
oso ba ob słu gu ją ca in sta la cję HBO ogła sza tzw. prze -
rwę po wietrz ną. W tym cza sie pa cjen ci w ko mo rze
zdej mu ją z twa rzy ma ski i od dy cha ją przez 5 mi nut
sprę żo nym po wie trzem at mos fe rycz nych. Po za koń -
cze niu prze rwy ma ski za kła da się po now nie. Prze bieg
ca łej se sji HBO (pa ra me try tech nicz ne) jest ste ro wa -
ny kom pu te ro wo, czło wiek spra wu je je dy nie nad zór
nad sys te mem. 

W Pol sce obec nie funk cjo nu je kil ka na ście ośrod -
ków me dy cy ny hi per ba rycz nej, za rów no pu blicz nych
jak i pry wat nych. Wśród pu blicz nych pra cow ni HBO
po sia da ją cych naj więk sze w kra ju hi per ba rycz ne ko -
mo ry wie lo oso bo we i naj dłuż sze do świad cze nie w te -

go ty pu te ra pii są Pra cow nia Hi per ba rii Tle no -
wej przy Cen trum Le cze nia Opa rzeń im. dr
Sta ni sła wa Sa kie la w Sie mia no wi cach Ślą -
skich oraz Kli ni ka Me dy cy ny Hi per ba rycz nej
i Ra tow nic twa Mor skie go w Gdy ni, dzia ła ją ca
przy Uni wer sy tec kim Cen trum Me dy cy ny Mor skiej
i Tro pi kal nej.

Wśród pa cjen tów pod da wa nych te ra pii HBO do -
mi nu ją pa cjen ci z nie go ją cy mi się ra na mi (owrzo dze -
nia mi róż ne go po cho dze nia), wśród nich istot ną gru -
pę sta no wią pa cjen ci z za awan so wa ną cu krzy cą,
cier pią cy na tzw. ze spół sto py cu krzy co wej. Dla uzy -
ska nia po zy tyw ne go efek tu te ra pii HBO w po sta ci
zmniej sze nia się wiel ko ści ra ny lub jej cał ko wi te go za -
mknię cia/wy go je nia oraz eli mi na cji za ka że nia wy -
ma ga ne jest na ogół od by cie od kil ku do kil ku dzie się -
ciu ta kich se sji. W trak cie te ra pii HBO pa cjen ci
pod da wa ni są sys te ma tycz nej kon tro li sta nu ich zdro -
wia, okre śla ny jest przede wszyst kim sto pień sku -
tecz no ści za sto so wa ne go Le cze nia tle nem hi per ba -
rycz nym u po szcze gól nych pa cjen tów.

Za chę ca my wszyst kie oso by któ re po za po zna -
niu się z ni niej szym ar ty ku łem uzna ły, że po sia da jąc
wy mie nio ne po wy żej do le gli wo ści mo gą od nieść ko -
rzy ści zdro wot ne z opi sa nej te ra pii tle nem hi per ba -
rycz nym, aby skon tak to wa ły się z le ka rzem – spe cja -
li stą któ ry usta li wska za nia do le cze nia HBO i skie ru je
Pań stwa do od po wied nie go ośrod ka.

ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
tel. centrala: 32 22 92 000
www.clo.com.pl

mgr Andrzej Cichowski
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L
icz by to nie jest
mo ja spe cjal -
ność, ale mu szę

szcze rze przy znać,
że urze ka mnie ze sta -
wie nie tych dwóch
dwu dzie stek. Jest
w tym coś ma gicz ne -
go, coś co spra wia,
że wie rzę i czu ję,

że to bę dzie rok szcze gól ny. Skąd ta kie prze ko -
na nie, sko ro pó ki co, po czą tek ma my ta ki, jak
w słyn nym zda niu otwie ra ją cym sien kie wi czow -
skie „Ogniem i mie czem”? „… był to dziw ny rok,
w któ rym roz ma ite zna ki na nie bie i zie mi zwia -
sto wa ły ja ko weś klę ski i nad zwy czaj ne zda rze -
nia.” No i ma my: apo ka lip tycz ne ognie w Au -
stra lii, mie cze w go to wo ści na Bli skim
Wscho dzie, a po pi sy gla dia to rów na szej ro dzi -
mej po li ty ki mo gą nam za fun do wać nie jed no
nad zwy czaj ne zda rze nie. Ale nic to, Baś ka, nic
to! Mój szó sty zmysł, a przede wszyst kim men -
tal ne na sta wie nie po wo du je, że chcę, aby to był
do bry rok. Prze pro gra mo wa łam swój sys tem
ope ra cyj ny na Ka nał Plus.
2019 był dla mnie trud ny, a z te go, co czy -
ta łam i sły sza łam, nie tyl ko dla mnie. Być
mo że i wte dy za dzia ła ły licz by i fa ta lizm koń ca
de ka dy. Był to rok pe łen nie spo dzie wa nych
zwro tów ak cji, po ra żek, wy zwań i po ci sków
od lo su. No cóż, tak by wa, ży cie to nie film re -
kla mo wy, a gor sze mo men ty i wil cze do ły są je -
go na tu ral ną czę ścią. Naj waż niej sze jest to,
co z tym zro bi my. Psy cho lo dzy od daw na mó -
wią, że kry zy sy są nam po trzeb ne, po nie waż
nas wzmac nia ją i roz wi ja ją. Je śli tyl ko umie my
spoj rzeć na nie roz sąd nie i wy cią gnąć wnio ski,
to jest na dzie ja, że od bi je my się od dna. Mą -
drzej si i sil niej si. Nad mier ne uża la nie się
nad so bą i ob wi nia nie in nych o na sze nie po wo -
dze nia to naj gor sze co mo że my zro bić. War to
za uwa żyć wła sne błę dy i za nie cha nia – to jest
bar dzo oczysz cza ją ce i wbrew po zo rom – po -
ucza ją ce. I to jest do kład nie to, co zro bi łam:

prze ana li zo wa łam swo ją sy tu ację i po tknię cia,
chwi le sła bo ści i z cze go one wy ni ka ły. Część
z nich to czyn ni ki obiek tyw ne, nie za leż ne ode
mnie, ale za sta no wi łam się, jak mo gę so bie z ni -
mi le piej ra dzić. I to by ło jak zdra pa nie rdzy
z za śnie dzia łej po wierzch ni i od sło nię cie no -
wych warstw my śle nia.
Śpiesz my się ko chać ży cie, tak szyb ko
prze mi ja. Spa ra fra zo wa łam ten po wszech nie
zna ny cy tat z wier sza ks. Twar dow skie go, po nie -
waż czę sto wy da je nam się, że jesz cze ma my
czas… na to wszyst ko, co so bie obie cu je my, pla -
nu je my, o czym ma rzy my… By naj mniej. Pod ko -
niec mi nio ne go ro ku wstrzą snę ła mną śmierć
wie lo let nie go przy ja cie la, któ ry zgi nął w tra -
gicz nym wy pad ku. Miał w so bie ogrom ną ra -
dość ży cia i cią gle po wta rzał, że za mie rza
żyć 100 lat, bo ty le jesz cze ma do zro bie nia. Nie
zdą żył. Je go licz nik za trzy mał się na 59. Wkrót -
ce po tem cho ro ba za bra ła ko le żan kę – 52.
Wcze śniej, w cią gu te go ro ku co i rusz ktoś
wspo mi nał, że stra cił ko goś w bli skim oto cze -
niu. I do tar ło do mnie, że te raz tak już bę dzie,
że za bie ra ją z mo jej pół ki i ni gdy nie wie my, kie -
dy wy bi je na sza go dzi na. To by ło jak za strzyk
po bu dza ją cy krwio bieg po wy bu dze niu z nar ko -
zy. Od zy ska łam spo kój i ener gię. I po sta no wi -
łam (tak! – „po sta no wi łam”, bo to sło wo
ma spraw czą moc), że w tym no wym, szcze gól -
nym ro ku od wró cę trend. Ja też mam jesz cze
du żo do zro bie nia i nie ma cza su man ty ko wać
kru ca bom ba.
Mó wi się, że je śli pra gniesz zmian, to mu -
sisz za cząć ro bić coś ina czej, no i wyjść
ze słyn nej stre fy kom for tu. Zgra ne do bó -
lu zę bów i po wta rza ne bez koń ca, ale to nie ste -
ty praw da. Dla te go w tym ro ku zro bi łam coś,
cze go nie ro bi łam od wie lu, wie lu lat – spi sa łam
po sta no wie nia no wo rocz ne. I co dzien nie je czy -
tam. Tak! Pi sa łam coś wy żej o prze pro gra mo wa -
niu? No wła śnie. W ra mach po kry zy so wej re -
kon wa le scen cji czy ta łam i słu cha łam róż nych
gu ru od do bre go i speł nio ne go ży cia. Każ dy po -
trze bu je wspar cia, aby wy ko rzy stać swój po ten -

2020 
– to będzie dobry rok!
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cjał. Nie mniej, choć by przy szło ty siąc gu ru -atle -
tów i każ dy za ser wo wał by ty siąc po rad -ko tle tów
i choć by nie wiem, jak się wy tę żał, to nie po mo -
gą – Ty mu sisz pod nieść ten cię żar! Tyl ko ty mo -
żesz spra wić, że sta nie się to, cze go so bie ży -
czysz. Oczy wi ście, nie bądź my na iw ni, nie
wszyst ko jest moż li we i to od ra zu. Każ dy ma ja -
kieś oko licz no ści i uwa run ko wa nia, re al ne ogra -
ni cze nia. W na szym wie ku trud no jest do ko ny -
wać re wo lu cyj nych zmian (choć nie jest
to wy klu czo ne!), ale na pew no spraw dza się me -
to da ma łych kro ków w ra mach te go, co MO ŻE -
MY zro bić. A każ dy ma ły krok to ma łe zwy cię -
stwo, któ re przy bli ża nas do ce lu. I to jest mój
plan na 2020.
Cze go so bie ży czę na ten No wy Rok?
Przede wszyst kim po wro tu na ścież kę re ali za cji
ma rzeń. Po trze bu ję wró cić na to ry te go, co so -
bie wy my śli łam. Bar dzo mi na tym za le ży, dla -
te go część pla nu za kła da przede wszyst kim
więk szą dys cy pli nę pra cy. I na tym chcę się sku -
piać. Dzi siej szy styl ży cia to nad mia ro wość
we wszyst kich aspek tach, co sprzy ja roz pro sze -
niu, de kon cen tra cji, a nie rzad ko i za gu bie niu.
O bó lu gło wy już nie wspo mnę. Dla te go po sta -
no wie nie nr 2 to dba łość o for mę i zdro wie.
Aku rat z tym nie jest u mnie źle, po nie waż
od daw na sta ram się do brze od ży wiać i za pew -
niać so bie od po wied nią daw kę ru chu, ale czu ję,
że po trze bu ję jesz cze się wzmoc nić. We szłam
w okres zmian hor mo nal nych i or ga nizm krzy -
czy o wię cej uwa gi i gła ska nie, niech więc tak bę -
dzie. I to wła ści wie ty le. Je śli za dbam o te dwie
spra wy, to i z resz tą pój dzie mi ła twiej.
A cze go ży czę Świa tu? Ol ga To kar czuk mó -
wi ła w swo jej mo wie no blow skiej o po trze bie
czu ło ści i coś w tym jest. Mnie na to miast ma rzy
się wię cej życz li wo ści i wza jem ne go zro zu -
mie nia. To dla mnie klucz do lep szej rze czy wi -
sto ści, coś w co bar dzo wie rzę i co mo im zda -
niem jest nam wszyst kim bar dzo po trzeb ne.
Dla mnie to wy trych do otwie ra nia naj tward -
szych serc. Ta ka sce na sprzed kil ku lat: za trzy -
mu ję się przed szla ba nem, któ ry bro ni wjaz du
do pew nej in sty tu cji, do któ rej chcę się udać.
Trze ba wpi sać ja kieś ko dy, nie wiem ja kie, czy -
tam in struk cje. Mi nu tę póź niej pod jeż dża czar -
ne BMW, któ re mu blo ku ję dro gę, otwie ra się
szy ba, wy ła nia się ły sa gło wa w ciem nych oku -
la rach, gru by kark, zło ty łań cuch, moc na szczę -
ka żu je gu mę. I le ci wią cha: „Ty k*** ta ka owa -
ka, rusz d***, bo…” i tu obiet ni ce, w ja kim ra ju
się znaj dę, je śli na tych miast nie ru szę. I co ja
na to? Nie po ru szo na py tam: „Prze pra szam pa -

na naj moc niej, ja tu pierw szy raz, czy był by pan
tak do bry i po wie dział mi…” Fa cet zgłu piał
i o dzi wo był tak do bry i wszyst ko mi wy ja śnił
i cier pli wie cze kał aż po ja dę. Jesz cze tro chę,
a po ma chał by mi rę ką na po że gna nie i ży czył
mi łe go dnia, ale nie fan ta zjuj my już za nad to.
Mo im zda niem to dzia ła: nie od po wia da nie agre -
sją na agre sję. Za du żo te go i wszy scy je ste śmy
zmę cze ni. 
Dru ga spra wa to by cie bar dziej w ży ciu.
Za uwa ży łam ostat nio hasz tag #on li fe i my ślę,
że po ja wił się on w opo zy cji do #on li ne. Co raz
wię cej lu dzi czu je po trze bę de tok su in ter ne to -
we go i za nu rze nia w praw dzi wym ży ciu. Je stem
ZA, choć ta kie sło wa od blo ger ki brzmią jak
strzał w sto pę wiel ką ku lą ar mat nią. Nie bo ję się,
bo za wsze pi sa łam to, co my ślę i tak jest też te -
raz. Me dia spo łecz no ścio we w roz sąd nych ilo -
ściach to su per spra wa i źró dło do stę pu do wie -
lu in spi ru ją cych te ma tów i osób. W nad mia rze
sta ją się przy czy ną cha osu my ślo we go i ba ła ga -
nu w gło wie. A wte dy bra ku je nam prze strze ni
i kon cen tra cji na tym, na czym tak na praw dę
nam za le ży. Je stem bar dzo świa do ma tych słów,
gdyż wy bacz Pa nie, bo zgrze szy łam uczyn kiem
i za nie dba niem. I to jest je den z wnio sków, któ -
re wy cią gnę łam po ostat nim ro ku.
I na ko niec – la ta 20. XX w. to je den z mo -
ich ulu bio nych okre sów hi sto rycz nych.
Czas po wo jen nej od bu do wy i roz wo ju, a przede
wszyst kim wiel kich zmian spo łecz nych i oby cza -
jo wych. Epo ka jaz zu, kok taj li i sza lo nych za -
baw. Czas wy zwo le nia, eman cy pa cji i re wo lu cji
w mo dzie. To wła śnie wte dy, po I Woj nie Świa -
to wej ko bie ty zrzu ci ły gor se ty, uwol ni ły się
od wiel gach nych ka pe lu szy, ścię ły wło sy i skró -
ci ły su kien ki. Za czę ły pra co wać, co raz gło śniej
mó wi ły o swo ich pra wach i an ga żo wa ły się w ży -
cie spo łecz no -po li tycz ne. Wy szły z cie nia.
Ży czę nam wszyst kim, aby la ta 20.
XXI wie ku oka za ły się dla nas rów nie re -
wo lu cyj ne i wy zwa la ją ce. Ży czę nam wia ry
w sie bie, wła sne moż li wo ści i po czu cie spraw -
czo ści. Ży czę zrzu ce nia raz na za wsze wszyst kich
krę pu ją cych nas skór i po włok i do tar cia do wła -
sne go ja, wła sne go gło su i wła snych po trzeb.
Pój ścia dro gą w kie run ku na szych ce lów i ma -
rzeń o speł nio nym ży ciu. Dziew czy ny, zrzuć my
gor se ty i roz pu ść my wło sy. I po każ my świa tu
na co nas stać.

Ela Hübner
fajna-baba-nie-rdzewieje.pl
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Co
naj bar dziej do skwie ra skó rze zi mą?
Mróz, ni skie tem pe ra tu ry, wiatr
oraz… słoń ce! Naj gor sze są zmia ny

tem pe ra tur: wy cho dzi my z ciepłego po miesz cze -
nia (20-25 st.) na mróz (mi nus 10). Trzy dzie ści
stop ni róż ni cy to dla skó ry bar dzo du żo – za re -
agu je skur czem na czyń krwio no śnych, któ ry
uru cho mi ko lej ne re ak cje. Je śli do te go ma my
wraż li wą ce rę, bę dzie re ago wać szyb ciej i moc -
niej, mo że dojść do po draż nie nia, a skó ra bę dzie
nie na tu ral nie na pię ta, pie ką ca i swę dzą ca.

– Naj więk szym pro ble mem ce ry szcze -
gól nie wraż li wej jest jej na si lo na re ak tyw ność.
U pod ło ża tej ce chy czę sto le żą ge ny, czy li to,
co do sta li śmy w spad ku po przod kach – tłu ma -
czy dr inż. An na Obor ska, che mik, ko sme to log,
dy rek tor ge ne ral ny Pol skie go Sto wa rzy sze nia
Prze my słu Ko sme tycz ne go i De ter gen to we go. 
– Skó ra jest ba rie rą, któ rej za da niem jest nie
do pu ścić do te go, by sub stan cje z ze wnątrz
wni ka ły do środ ka. Je że li ta ba rie ra jest na ru -
szo na, to prze ni ka nie jest więk sze, a eks po zy -
cja na sub stan cje szko dli we ła twiej sza.

Za naj częst sze go wi no waj cę wy pry sków,
wy sy pek, czer wo nych plam uwa ża się ko sme ty -
ki lub de ter gen ty. Jed nak nie za wsze tak jest.
Od po wie dzial ne mo gą być za nie czysz cze nia po -
wie trza, die ta, styl ży cia, zdro wot ne przy pa dło -
ści. Dla te go, gdy ma my pro ble my ze skó rą, waż -
ny jest ze bra ny przez le ka rza wy wiad. 

Każ da aler gia za gro że niem dla skó ry

Aler gia, któ ra jest dys funk cją ca łe go or -
ga ni zmu, dla skó ry by wa okrut na. Wbrew po zo -
rom, pod ło żem jej po wsta nia jest układ od por -
no ścio wy i pre dys po zy cje ge ne tycz ne, a nie
po draż nie nie z ze wnątrz. To we wnętrz ne ure gu -
lo wa nia nie po zwa la ją or ga ni zmo wi re ago wać
na ze wnętrz ne bodź ce w pra wi dło wy spo sób.
Isto tą aler gii jest nad mier na, nie pra wi dło wa
re ak cja ukła du od por no ścio we go na wy stę pu ją -
ce w śro do wi sku sub stan cje (aler ge ny), któ re
u osób zdro wych nie wy wo łu ją oznak uczu le nia.

Dla te go w le cze niu aler gicz nych wy pry -
sków skór nych istot ne jest nie tyl ko uni ka nie
draż nią cych aler ge nów – czę sto ko niecz ne jest
przyj mo wa nie za le co nych przez le ka rza le ków.

Aler gia sta ła się dziś po wszech nym pro ble -
mem. W kra jach wy so ko roz wi nię tych wy stę pu -
je u ok. 30 proc. po pu la cji. Współ cze sny tryb ży -
cia nie sprzy ja na sze mu ukła do wi od por no -
ścio we mu: co raz wię cej je my i uży wa my prze -
two rzo nych pro duk tów, ca łe dnie spędza my 
w za mknię tych po miesz cze niach – to wszyst ko
spra wia, że or ga nizm nie spo ty ka się z od po -
wied nią ilo ścią pa to ge nów i aler ge nów, a za -
tem nie jest na nie przy go to wa ny. 

Co mo że uczu lać? 

– Trze ba umieć od róż nić re ak cję aler gicz -
ną, czy li cho ro bę, od re ak cji  po draż nie nio wej

Jak zimą dbać o skórę

fot. AdobeStock



– to zna czy miej sco we go sta nu za pal ne go ob -
ja wia ją ce go się za czer wie nie niem czy złusz -
cza niem na skór ka wy wo ła ne go ja kąś sub stan -
cją – prze strze ga dr inż. An na Obor ska. – War to
pa mię tać, że o żad nym ko sme ty ku nie moż na
po wie dzieć, że jest w 100 pro cen tach bez piecz -
ny, że ni gdy ni ko go nie uczu li. Te go nie wie my.
Są sub stan cje, któ re aler gi zu ją wię cej osób i są
ta kie, któ re w ogó le nie ma ją ta kie go po ten cja -
łu, ale mo gą kogo uczulić. 

Tak że aler gia po kar mo wa mo że ob ja wiać
się pro ble ma mi skór ny mi – wy pry ska mi, łusz -
cze niem się na skór ka, ru mie niem. 

Pra wi dło wa pie lę gna cja

Jed nym z ele men tów po głę bia ją cych na sze
pro ble my ze skó rą jest jej nie pra wi dło wa pie lę -
gna cja, np.ulu bio ny krem uży wa my zarówno
zi mą jak i la tem). 

– Sto so wa nie kre mów z du żą za war to ścią
wo dy, kie dy wy cho dzi my na mróz, nie skoń czy
się do brze – zwra ca uwa gę ko sme to log. – Pro -
szę pa mię tać, co się dzie je z wo dą na mro zie.

Choć na to, jak sta rze je się skó ra, w du żej
mie rze de cy du ją ge ny, to jed nak ma my wpływ

na to, kie dy po ja wią się pierw sze zmarszcz ki.
Szyb ciej sta rze je się skó ra osób pa lą cych. Po cie -
sza ją ce jest to, że już dwa ty go dnie po rzu ce niu
pa le nia sta je się wy raź nie zdrow sza i świe tli -
sta. Ko lej nym wi no waj cą przed wcze snych
zmarsz czek jest słoń ce. Zda rza się, że u 60-let -
niej ko bie ty zmarszcz ki są le d wo wi docz ne, ale
du ży pro blem mo gą mieć z ni mi  już 40-lat ki. 

– Kie dy spy ta my ta ką 40-lat kę, ile cza su
spę dza na słoń cu i ja kich fil trów uży wa, naj czę -
ściej oka zu je się, że nie dba o za bez pie cze nie
swo jej skó ry przed szko dli wym dzia ła niem
słoń ca – tłu ma czy ko sme to log. – A to mu si
przy nieść okre ślo ne efek ty. War to zro zu mieć,
że uży wa nie fil trów to sku tecz na pre wen cja.

Nie na le ży zu peł nie re zy gno wać ze słoń ca,
ale przed eks po zy cją na nie za wsze trze ba po -
sma ro wać się kremem z wy so kim in dek sem fil -
tru. Nie tyl ko la tem, ale też zi mą i to nie tyl ko
na sto ku nar ciar skim. 

– Słoń ce ope ru je też zi mą i to nie tyl ko
w gó rach. O ile zaś je ste śmy już na ucze ni, jak
po stę po wać w gó rach, to zu peł nie nie zwra ca -
my uwa gi na świa tło ze wnętrz ne na ni zi nach,
a tu ono tak że dzia ła, od bi ja się od śnie gu i nie

URODA  |   21

R E K L A M A



22 |  URODA
Ja

k 
zi

m
ą 

db
ać

 o
 s

kó
rę po zo sta je bez wpły wu na na szą ce rę. Dla te go

pre pa ra ty z fil trem war to sto so wać za wsze,
kie dy wy cho dzi my z do mu, bez wzglę du na po -
rę ro ku – podkreśla dr inż. An na Obor ska.

Zwłasz cza, że kre my z fil trem chro nią też
przed ra kiem skó ry, gdyż to wła śnie szko dli we
pro mie nio wa nie sło necz ne jest od po wie dzial ne
za więk szość przy pad ków tych po ten cjal nie
śmier tel nych no wo two rów. 

Skó ra na czyn ko wa

Szcze gól na uwa ga na le ży się tzw. ce rze na -
czyn ko wej, któ ra swo ją na zwę za wdzię cza kru -
chym ścian kom na czyń wło so wa tych. Kie dy ma -
my z nią do czy nie nia? Wte dy, gdy na skó rze
twa rzy, szyi i de kol tu, rza dziej in nych oko lic,
cza so wo lub na sta łe wy stę pu ją zmia ny ru mie -
nio we, pod po sta cią róż nie na si lo nych plam na -
czy nio wych i/lub te le an giek ta zji („pa jącz ków”).

– Za zwy czaj jest to do dat ko wo ce ra wraż -
li wa, jed nak war to wie dzieć, że pro ble my z na -
czyn ka mi mo gą wy stę po wać przy każ dym ty -
pie skó ry. To bo wiem kwe stia funk cjo no wa nia
na czyń krwio no śnych, gru bo ści ich ścian
i prze pusz czal no ści. Naj czę ściej de cydu ją o tym
uwa run ko wa nia ge ne tycz ne – je że li ta kie
skłon no ści ma ma ma, to naj czę ściej bę dzie je
mia ła tak że cór ka – mó wi spe cja list ka.

Pod sta wą pie lę gna cji ce ry na czyn ko wej
jest uni ka nie eks po zy cji na zmien ne tem pe ra tu -
ry. Kie dy za bu rzo ne jest kur cze nie się na czy nek,
eks pe ry men to wa nie nie jest wska za ne, le piej
zre zy gno wać z sau ny, bo róż ni ca kil ku dzie się ciu
stop ni dla ce ry na czyn ko wej to ka ta stro fa. 

– To nie dzie je się w jed nej chwi li, ale
wraż li wa, a szcze gól nie na czyn ko wa skó ra,
te go nie wy trzy ma i na czyn ka w koń cu za czną
po pro stu pę kać – ostrze ga ko sme to log.

Wpływ na kru chość na czyń ma ją tak że
hor mo ny, dla te go za rów no skó ra i na czy nia
krwio no śne ina czej funk cjo nu ją w okre sie po -
kwi ta nia, doj rze wa nia i me no pau zy. 

W przy pad ku cery na czy nko wej le piej nie
pić al ko ho lu. Na głe za czer wie nie nie skó ry po ja -
wia się już po 3 do 10 mi nut od wy pi cia drin ka.
Al ko hol osła bia ściany na czyń krwio no śnych,
a przy dłu go trwa łym pi ciu do pro wa dza do trwa -
łych uszko dzeń (stąd u wie lu al ko ho li ków ma -
my do czy nie nia z za czer wie nio ną twa rzą).

Na gły ru mień u po sia da czy skó ry na czyn -
ko wej mo gą spo wo do wać też sil ne emo cje oraz
pi kant ne po tra wy. Ma ło osób wie, że dla tej skó -
ry nie są ko rzyst ne nie któ re le ki, np. nie ste ro -
ido we le ki prze ciw za pal ne. 

Od po wied nio do bra ne ko sme ty ki to waż -
ny ele ment dba nia o skó rę. Der ma to lo dzy pod -
kre śla ją, że nic jed nak nie za stą pi zdro we go try -
bu ży cia. Skó ra od wdzię czy się pięk nym wy glą -
dem za pra wi dło wą, zbi lan so wa ną die tę, ak -
tyw ność na czy stym po wie trzu, dłu gi i moc ny
sen. Waż ne jest też prze strze ga nie za le ceń le kar -
skich w ra zie do wol nej cho ro by. War to pa mię -
tać, że ko sme ty ki mo gą nas tyl ko wspo móc
w wal ce o do bry, zdro wy wy gląd.

Monika Wysocka
Źródło: zdrowie.pap.pl
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War to ro bić ta kie po mia ry, bo nie le czo ne
nad ci śnie nie pro wa dzi m.in. do uda rów mó zgu
i za wa łów ser ca. Dzię ki wy kry ciu nad ci śnie nia
(wtór ne go) moż na też zdia gno zo wać in ne cho -
ro by, np. scho rze nia ne rek czy za bu rze nia hor -
mo nal ne.

Po miar ci śnie nia tęt ni cze go jest pro stym,
ła two do stęp nym i bez bo le snym ba da niem.

– W Pol sce ży je co naj mniej 9,5 mln osób
cho rych na nad ci śnie nie, ale po nad 40 proc.
z nich o tym nie wie. Tym cza sem lu dzie ży ją cy
przez wie le lat z ukry tym, a więc i nie le czo nym

nad ci śnie niem, na ra że ni są nie ste ty na wie le
groź nych kon se kwen cji i szkód zdro wot nych.
Naj groź niej szym po wi kła niem nad ci śnie nia
jest udar mó zgu – ostrze ga dr Mi ro sław Ma -
stej, czło nek Mię dzy na ro do we go To wa rzy stwa
Nad ci śnie nia Tęt ni cze go (ISH).

We dług in nych, skraj nie pe sy mi stycz nych
sza cun ków, na tę cho ro bę cier pi w Pol sce na -
wet 11 mln osób.

Nadciśnienie 
zabija po cichu

Kil ka mi lio nów osób w Pol sce nie wie, że ma nad -
ci śnie nie tęt ni cze. To ci chy za bój ca – ob ja wów tej
cho ro by moż na po pro stu nie od czu wać. Je dy ny
spo sób jej wy kry cia to re gu lar ne po mia ry ci śnie -
nia. Czę sto moż na zro bić ta kie ba da nie za dar mo
w wie lu pla ców kach ochro ny zdro wia i ap te -
kach oraz pod czas wi zyt u le ka rza pod sta wo wej
opie ki zdro wot nej.



Do koń ca ży cia

Dru gą waż ną spra wą od no śnie do te go
scho rze nia jest fakt, że bar dzo wie lu pa cjen tów,
któ rzy znaj du ją się już pod opie ką le ka rza, nie
ma wła ści wie le czo ne go nad ci śnie nia. Dzie je się
tak czę sto dla te go, że pa cjen ci bez kon sul ta cji
z le ka rzem mo dy fi ku ją swo ją te ra pię: zmniej -
sza ją daw ki le ków lub od sta wia ją je w ogó le.

– Nad ci śnie nie tęt ni cze trze ba le czyć
do koń ca ży cia – pod kre śla prof. Ma ciej Ba -
nach Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi. 
– Tym cza sem co dru gi pa cjent prze ry wa ku -
ra cję po ro ku.

Istot ną czę ścią le cze nia nad ci śnie nia jest
mo dy fi ka cja sty lu ży cia: mniej so li, mniej mię -
sa, szcze gól nie czer wo ne go, mniej al ko ho lu, ze -
ro pa pie ro sów, wię cej ru chu, wię cej owo ców
i wa rzyw. Je śli pra wi dło we war to ści ci śnie nia
są prze kro czo ne w nie wiel kim stop niu, nie bę -
dzie trze ba sto so wać ta ble tek – wy star czy wpro -
wa dze nie w ży cie po wyż szych za le ceń.

Ob ja wy nad ci śnie nia tęt ni cze go

Symp to my nad ci śnie nia wy stę pu ją nie ste -
ty tyl ko u czę ści cho rych, cier pią cych
na to scho rze nia. U wie lu osób nie ma żad nych
ob ja wów, któ re sy gna li zo wa ły by cho ro bę. Ty -
po wy mi ozna ka mi nad ci śnie nia są bó le gło wy
(ucisk, któ ry po ja wia się oka zjo nal nie i zwy kle
ma cha rak ter tę pe go bó lu) i za wro ty gło wy,
ude rze nia go rą ca, za czer wie nie nie twa rzy, bez -
sen ność, zmę cze nie, krwa wie nie z no sa oraz do -
le gli wo ści ser ca – przy nad ci śnie niu cho rzy
od czu wa ją wy raź ne ło mo ta nie ser ca, uczu cie
uci sku lub cia sno ty w je go oko li cy.

– Moż na po wie dzieć, że nad ci śnie nie
to ci chy za bój ca, bo nie bo li i przez dłuż szy czas
nie da je żad nych cha rak te ry stycz nych ob ja -
wów, ale pro wa dzi do uszko dze nia wie lu waż -
nych or ga nów w ludz kim cie le – wy ja śnia 
dr Mi ro sław Ma stej. – Na szczę ście cho ro bę tę
moż na wy ła pać za po mo cą zwy kłe go po mia -
ru ci śnie nia.

Gra ni ca mię dzy do brym i złym ci śnie niem

O nad ci śnie niu tęt ni czym mó wi my wte dy,
kie dy śred nie war to ści ci śnie nia tęt ni cze go,
uzy ska ne w co naj mniej dwóch od ręb nych po -
mia rach są rów ne lub prze kra cza ją war tość
140/90 mm Hg (140 mm Hg dla ci śnie nia skur -
czo we go, 90 mm Hg dla ci śnie nia roz kur czo we -
go). Ci śnie nie po ni żej 120/80 mm Hg – jest
opty mal ne; ci śnie nie skur czo we 120 -129 mm
Hg i/lub roz kur czo we 80-84 – to pra wi dło we
ci śnie nie tęt ni cze; ci śnie nie skur czo we 130 -139
mm Hg oraz/lub roz kur czo we 85-89 mm Hg 
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– to jesz cze pra wi dło we, ale wy so kie ci śnie nie
tęt ni cze.

Nie ste ty, wie lu Po la ków, zwłasz cza męż -
czyzn, nie pod da je się re gu lar nym ba da niom
kon tro l nym lub wręcz uni ka wi zyt u le ka rzy 
– z róż nych po wo dów, m. in.: z bra ku cza su,
z bra ku do stę pu do spe cja li sty, z nie wie dzy czy
też ze stra chu. To wła śnie z my ślą o ta kich, nie -
dba ją cych na le ży cie o swo je zdro wie czy też
po pro stu moc no za bie ga nych oso bach, or ga ni -
zo wa ne są ak cje ofe ru ją ce prze pro wa dze nie
bez płat nych ba dań prze sie wo wych i kam pa nie
uświa da mia ją ce – ta kie jak „Maj mie sią cem
mie rze nia ci śnie nia tęt ni cze go” czy „#bo ja tak -
mo wie”.

Nie cze kaj do ma ja

W ra mach ogól no świa to wej kam pa nii, or -
ga ni zo wa nej przez Mię dzy na ro do we To wa rzy -
stwo Nad ci śnie nia Tęt ni cze go wraz z part ne-
ra mi w ma ju przez ostat nie 3 la ta, mi lio ny osób
w po nad 100 kra jach świa ta, w tym tak że w Pol -
sce, mo gły sko rzy stać z bez płat nych po mia rów
ci śnie nia tęt ni cze go. By ły one re ali zo wa ne przez
wo lon ta riu szy w ty sią cach spe cjal nych punk tów
po mia ru ci śnie nia, umiej sco wio nych np. w ap -
te kach, pla ców kach me dycz nych czy skle pach.
Praw do po dob nie kam pa nia ta bę dzie po wtó -
rzo na rów nież w tym ro ku.

Or ga ni za to rzy sta wia ją so bie za cel przede
wszyst kim prze ba da nie jak naj więk szej licz by
osób, u któ rych ci śnie nie tęt ni cze nie by ło mie -

rzo ne w prze cią gu ostat nie go ro ku, bo wiem
zgod nie z za le ce nia mi eks per tów, pro fi lak tycz -
ne po mia ry ci śnie nia na le ży wy ko ny wać mi ni -
mum raz w ro ku. Ale z bez płat nych ba dań mo-
gły sko rzy stać wszyst kie za in te re so wa ne oso by.

Nie ma jed nak po wo du, aby cze kać na tę
ak cję. Już te raz moż na udać się do swo je go le -
ka rza ro dzin ne go i zmie rzyć ci śnie nie. 

Gru pa wy so kie go ry zy ka

Eks per ci wska zu ją, że wśród osób naj bar -
dziej za gro żo nych wy stą pie niem nad ci śnie nia
znaj du ją się:

Męż czyź ni w wie ku po wy żej 55 lat
Ko bie ty po wy żej 65 lat
Oso by pa lą ce pa pie ro sy
Oso by z nie pra wi dło wym stę że niem cho le ste -
ro lu we krwi
Oso by z pod wyż szo nym stę że niem glu ko zy
we krwi (cu krzy ca)
Oso by z prze wle kły mi cho ro ba mi ne rek
Oso by oty łe
Oso by, w ro dzi nie któ rych wy stę po wa ły cho -
ro by ser co wo -na czy nio we.

Dia gno za: nad ci śnie nie

W przy pad ku, kie dy oka że się, że na sze ci -
śnie nie nie mie ści się w nor mie, mu si my jak
naj szyb ciej udać się do le ka rza spe cja li sty – hi -
per ten sjo lo ga. Na pod sta wie wy wia du okre śla
on prze bieg za bu rzeń ci śnie nia oraz moż li we
przy czy ny. Do se rii za le ca nych ba dań w przy -
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pad ku wy stę po wa nia nad ci śnie nia na le żą: mor -
fo lo gia krwi, glu ko za na czczo, ba da nie po zio -
mu so du i po ta su, kre aty ni ny i stę że nia wap nia,
li pi do gram, ba da nie ogól ne mo czu, EKG (echo -
kar dio gra fia), ba da nie dna oka, RTG klat ki
pier sio wej, USG brzu cha i tęt nic szyj nych oraz
mi kro al bu mi nu ria.

Po usta le niu ry zy ka ser co wo -na czy nio we -
go roz po czy na się le cze nie. Naj waż niej sze
to ści śle sto so wać się do za le ceń le kar skich,
a za tem nie od sta wiać le ków na wła sną rę kę,
oraz wpro wa dzić zmia ny w swo im sty lu ży cia,
za czy na jąc od ogra ni cze nia so li i tłusz czu w die -
cie.

Zdro wy styl ży cia wte dy, kie dy nie cho ru -
je my na nad ci śnie nie, ogra ni cza ry zy ko za cho -
ro wa nia, a je śli do nie go doj dzie – zła go dzi je go
prze bieg.

– Ma my re al ny wpływ na przy czy ny wy -
stą pie nia pod wyż szo ne go ci śnie nia tęt ni cze go.
Nad wa ga, oty łość, za bu rze nia li pi do we, nad -
mier ne spo ży cie so li ku chen nej i al ko ho lu czy
brak re gu lar nej ak tyw no ści fi zycz nej, to czyn -
ni ki, któ re sprzy ja ją roz wo jo wi nad ci śnie nia źródło: zdrowie.pap.pl
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– pod kre śla prof. Ma ciej Ba nach z Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go w Ło dzi.

Eks per ci pod kre śla ją jed nak, że wy si łek fi -
zycz ny w przy pad ku osób z nad ci śnie niem po -
wi nien być do bra ny in dy wi du al nie, we współ-
pra cy z le ka rzem lub re ha bi li tan tem, tak by nie
przy niósł wię cej szko dy niż po żyt ku.

No we wy tycz ne z USA: 

re de fi ni cja nad ci śnie nia

Na ko niec war to wspo mnieć, że w USA
nie daw no zmie ni ły się wy tycz ne eks per tów 
(m.in. z Ame ri can He art As so cia tion i Ame ri -
can Col le ge of Car dio lo gy) do ty czą ce dia gno zo -
wa nia i le cze nia nad ci śnie nia tęt ni cze go. Naj -
waż niej szą no wo ścią jest zmia na war to ści pro -
go wej roz po zna nia nad ci śnie nia ze 140/90 mm
HG do 130/80.

Zmia na ta, z róż nych przy czyn, wzbu dzi ła
jed nak sil ne kon tro wer sje w świe cie na uko -
wym, przez co w Eu ro pie i w Pol sce de fi ni cja
nad ci śnie nia (war tość gra nicz na) na ra zie się
nie zmie ni ła.
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Ręce, które leczą

Te ra pia ma nu al na ina czej na zy wa na chi -
ro prak ty ką, to jed na z me tod fi zjo te ra peu tycz -
nych, któ ra jest mię dzy in ny mi for mą spe cjal nie
opra co wa ne go ma sa żu, ale nie tyl ko. Ma na ce lu
wspo ma gać za rów no krę go słup, jak i sta wy.
Oprócz ma sa żu sto so wa ne są tak że róż ne tech ni -
ki uci sku oraz roz ma ite chwy ty. Wszyst ko
to ma za za da nie przy wró ce nie wła ści wej ru cho -
mo ści sta wów oraz uśmie rze nie po ja wia ją ce go się
bó lu. 

Te ra pia in dy wi du al na

Te ra pia ma nu al na wy ko rzy sty wa na jest za -
rów no w or to pe dii, reu ma to lo gii, re ha bi li ta cji,
jak i neu ro lo gii. Ogrom ną za le tą tej me to dy jest
jej du że bez pie czeń stwo oraz to, że le cze nie opra -
co wy wa ne jest in dy wi du al nie dla każ de go pa -
cjen ta, w za leż no ści od je go scho rze nia i sta nu.

Chi ro prak ty ka jest czę ścią me dy cy ny, któ ra
zaj mu je się ba da niem i le cze niem za bu rzeń czyn -
no ści ukła du ru chu, a w szcze gól no ści scho rzeń
krę go słu pa. Pierw szym eta pem przy stą pie nia
do te ra pii ma nu al nej jest prze pro wa dza nie szcze -
gó ło we go wy wia du le kar skie go w ce lu ze bra nia
istot nych dla ku ra cji in for ma cji, po zna nia funk -
cjo nal ne go pro ble mu pa cjen ta, usta le nia pla nu
le cze nia oraz roz po zna nia ewen tu al nych prze -
ciw wska zań do te ra pii. Na stęp nie prze pro wa dza
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… czyli porozmawiajmy o terapii manualnej, 
w której, jak sama nazwa wskazuje, głównym
narzędziem rehabilitacji pacjenta są dłonie
fizjoterapeuty.



się ba da nie funk cjo nal ne na rzą du ru chu, pod czas któ re go te ra peu ta
oce nia ja kość ru chu, je go ogra ni cze nia i to wa rzy szą cy im ból lub in ne
ob ja wy, ta kie jak osła bie nie si ły mię śnio wej, za bu rze nia prze su wal no -
ści tka nek mięk kich, drę twie nie. Ba da nie jest prze pro wa dza ne w trak -
cie spo czyn ku, ale rów nież pod czas ru chów czyn nych (wy ko ny wa nych
przez pa cjen ta) oraz bier nych (czy li wy ko ny wa nych np. koń czy na mi pa -
cjen ta przez fi zjo te ra peu tę). Bar dzo istot nym ele men tem ba da nia jest
ba da nie ma nu al ne (pal pa cyj ne), czy li oce na przy po mo cy rąk te ra peu -
ty ja ko ści pra cy sta wów czy na pię cia mię śni. Do pie ro po ze bra niu tych
in for ma cji przy stę pu je się do te ra pii.

W Pol sce te ra pia ma nu al na czę sto utoż sa mia na jest z tzw. krę gar -
stwem. Róż ni się jed nak od nie go tym, że jest wy ko ny wa na tyl ko przez
wy so ko wy kwa li fi ko wa ny per so nel me dycz ny oraz jest po par ta licz ny -
mi ba da nia mi na uko wy mi. Dzię ki te mu jest bez piecz ną i sku tecz ną for -
mą uspraw nia nia pa cjen tów z dys funk cja mi ner wo wo -mię śnio wo -
-szkie le to wy mi.

Dla ko go te ra pia?

Pier wot nie te ra pia ma nu al na sto so wa na by ła przy scho rze niach
i do le gli wo ściach bó lo wych krę go słu pa. Jed nak za kres jej moż li wo ści
jest znacz nie więk szy. Me to dę tę za le ca się w le cze niu za bu rzeń, ta kich
jak:

chro nicz ne bó le gło wy i kar ku;
rwa kul szo wa i rwa bar ko wa;
bó le mi gre no we;
wa dy po sta wy (np. sko li za);
ból krę go słu pa na róż nych od cin kach;
ból w sta wach w ob rę bie koń czyn gór nych i dol nych;
utrzy mu ją ce się za bu rze nia snu, bez pod ło ża psy cho gen ne go.

A kto nie po wi nien ko rzy stać z do bro dziejstw tej for my re ha bi li -
ta cji? Nie ste ty, żad na me to da le cze nia nie jest uni wer sal nym re me dium
na bó le. Te ra pia ma nu al na rów nież nie mo że być pro wa dzo na u wszyst -
kich pa cjen tów. Prze ciw wska za niem jest ja kie kol wiek osła bie nie struk -
tu ry kost nej i tkan ki sta wo wej. Nie moż na więc ko rzy stać z za bie gów,
gdy stwier dzo no za awan so wa ną oste opo ro zę, zła ma nia i pęk nię cia
ko ści, na de rwa nia wią za deł, nie sta bil ność sta wu oraz in ne scho rze nia
ukła du kost ne go, np. gruź li cę ko ści. Nie na le ży rów nież wy ko ny wać za -
bie gów u pa cjen tów z na si lo nym sta nem za pal nym prze bie ga ją cym
z go rącz ką. Nie za le ca się ich rów nież ko bie tom w cią ży.

Prze bieg te ra pii

Sa ma te ra pia ma nu al na, choć mo że przy nieść od czu wal ne efek -
ty już po pierw szym za bie gu, to nie wszyst ko. Du że zna cze nie ma wła -
ści we przy go to wa nie pa cjen ta. W tym ce lu czę sto za le ca ne są za bie gi
fi zy ko te ra pii, ma ją ce roz grzać i roz luź nić mię śnie. Ko rzyst ne dzia ła -
nie ma rów nież ma saż lecz ni czy. Na le ży pa mię tać, że istot ne jest też
pro wa dze nie zdro we go try bu ży cia. Fi zjo te ra peu ta in stru uje cho re go,
jak mo że za po bie gać do le gli wo ściom bó lo wym przy wy ko ny wa niu
co dzien nych czyn no ści, ta kich jak pod no sze nie cię ża rów, wsta wa nie,
le że nie w róż nych po zy cjach. Wska za ne jest rów nież wy ko ny wa nie
w do mu ćwi czeń izo me trycz nych, któ re nie ob cią ża ją sta wów, a po le -
ga ją na na pi na niu i roz luź nia niu mię śni. Za an ga żo wa nie i pra ca wła -
sna pa cjen ta są tu ogrom nie waż ne i sta no wią nie zbęd ne uzu peł nie -
nie pra cy fi zjo te ra peu ty.W za leż no ści od ro dza ju do le gli wo ści te ra pia
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ma nu al na mo że wy glą dać nie co ina czej w przy -
pad ku róż nych pa cjen tów. Za sad ni czo jed nak
sie dzą oni lub le żą na le żan ce. Zwy kle pra ca re -
ha bi li tan ta po le ga na szyb kich i zde cy do wa nych
uci śnię ciach po szcze gól nych punk tów na krę -
go słu pie. Czę sto zda rza się, że pod czas za bie gu
te ra pii ma nu al nej moż na usły szeć cha rak te ry -
stycz ny dźwięk ła ma nia lub chrup nię cia. Nie jest
to ob jaw, któ ry po wi nien nie po ko ić. Dźwięk ten
jest spo wo do wa ny prze su nię ciem po wierzch ni
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sta wo wych na wła ści we miej sce lub usu nię ciem
po wie trza, któ re zna la zło się po mię dzy ko ść mi.

Tech ni ki i me to dy w chi ro prak ty ce

Ist nie je du ża róż no rod ność sto so wa nych
w tej te ra pii tech nik i me tod. Na le żą do nich
mię dzy in ny mi: roz cią ga nie mię śni (stret ching),
trak cja (od da le nie od sie bie po wierzch ni sta wo -
wych), szyb kie uru cho mie nie za blo ko wa nych
sta wów (ma ni pu la cja, cza sem z cha rak te ry stycz -
nym „klik nię ciem”) i mo bi li za cja. 

Z ko lei do naj bar dziej zna nych me tod te ra -
pii ma nu al nej na le żą: kon cep cja Kal ten bor na -
-Evjen tha, me to da Mul li ga na, Ac ker man na oraz
TMH – Te ra pia Ma nu al na Ho li stycz na (me to da
Ra kow skie go). Do ich pra wi dło we go wy ko na -
nia nie zbęd na jest sze ro ka wie dza i do świad cze -
nie, dla te go przed pój ściem do fi zjo te ra peu ty
war to upew nić się, że po sia da on nie zbęd ne kwa -
li fi ka cje.

Przed wi zy tą

Te ra pia ma nu al na nie wy ma ga spe cjal nych
przy go to wań. Uda jąc się do re ha bi li tan ta, war -
to mieć ze so bą wy ni ki ba dań krę go słu pa, szcze -
gól nie re zo nans ma gne tycz ny oraz zdję cia rent -
ge now skie. Pierw sza wi zy ta słu ży przede
wszyst kim oce nie sta nu zdro wia pa cjen ta. Oso -
ba pro wa dzą ca te ra pię ro bi to nie tyl ko na pod -
sta wie do stęp nych ba dań, ale tak że ob ser wa cji,
w ja ki spo sób cho ry się po ru sza, stoi oraz zmie -
nia po zy cję cia ła.

Isto tą za bie gów te ra pii ma nu al nej jest
uśmie rze nie bó lu. Dla te go ce lem przy świe ca ją -
cym te ra peu tom pra cu ją cym tą me to dą jest po -
zna nie i zli kwi do wa nie przy czyn po wsta wa nia
bó lu, a tym sa mym przy wró ce nie pra wi dło wej
funk cji sta wów i nor ma li za cja na pię cia mię śnio -
we go. Istot ne jest, że przy pra wi dło wo do bra nym
i wy ko na nym le cze niu, efek ty uzy sku je się bar -
dzo szyb ko i pa cjent pra wie na tych miast od czu -
wa ulgę.

Anna Dobrowolska








