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SPIS TREŚCI

Ma my je sień. Czy zło tą, pol ską czy desz -
czo wą, po nu rą – to się jesz cze oka że. Ale ja ka
by nie by ła, to za wsze z so bą nie sie zwięk szo -
ną licz bę prze zię bień, ka ta rów, wi ru so wych
in fek cji. War to więc się do niej przy go to wać.
Naj le piej ro bić to przez ca ły rok, ale jak nie ro -
bi li śmy, to moż na za cząć choć by dziś. Cho dzi
nam oczy wi ście o od por ność na sze go or ga ni -
zmu na wszel kie za ka że nia. Zdro wy or ga nizm
obro ni się, a na wet je śli się za ra zi, to przej dzie
cho ro bę lżej i naj czę ściej bez kom pli ka cji. Co ro -
bić, a cze go uni kać, aby zwięk szyć swo ją od -
por ność, a tym sa mym szan sę na nie cho ro wa -
nie w okre sie je sien no -zi mo wym? Pi sze my
o tym na stro nie 19.

Wia do mo, że czę ste kon tak ty z in ny mi
ludź mi na ra ża ją nas też na za ka że nia. Wy -
star czy, że ktoś w ko lej ce czy przy la dzie skle -
po wej kich nie czy za kasz le i już mo że my do do -
mu wró cić za ra że ni. Co więc ro bić? Za ku py
przez In ter net! Bez po śpie chu i wy cho dze nia
z do mu. Ale roz waż nie, z od po wied nią do zą
ostroż no ści. Na co zwró cić uwa gę, jak wy brać
sprze daw cę, for mę płat no ści i do sta wy, jak
ustrzec się przed oszu sta mi? O tym wszyst kim
moż na prze czy tać w na szym Te ma cie Mie sią -
ca.

Ży czy my mi lej (i po ży tecz nej) lek tu ry,
Re dak cja.
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E
pi de mia ko ro nawi ru sa bar dzo na mie sza -
ła wszyst kim w ży ciu. Zmie ni ła też wie le
naszych na wy ków. Mię dzy in ny mi tych

zwią za nych z za ku pa mi. Chcąc nie chcąc, wie le
osób za czę ło ku po wać przez In ter net, bo prze -
cież przez kil ka na ście ty go dni ga le rie han dlo we
by ły po za my ka ne, a na sze po trze by nie znik nę -
ły.

Za ku py przez In ter net to w wie lu wy pad -
kach bar dzo wy god na for ma na by wa nia po -
trzeb nych rze czy. Ro bi my je sie dząc w do mo -
wym za ci szu, ma my do wol ną ilość cza su
na pod ję cie de cy zji, mo że my obej rzeć ty sią ce
pro duk tów w sto sun ko wo krót kim cza sie. Mi nu -
sy? Nie mo że my do tknąć pro duk tu, któ ry chce -
my na być. Ale mo że my go – w ra zie, gdy nam się
nie spodo ba – ode słać w cią gu 14 dni od chwi li
otrzy ma nia, bez po da wa nia przy czy ny. Tak sta -
no wi pra wo kon su menc kie w przy pad ku umów

Zakupy 
bez wychodzenia z domu

za wie ra nych na od le głość (a ta ką umo wą jest in -
ter ne to wy za kup rze czy).

Przed trans ak cją

Wia do mo, że i w tej bran ży, czy li za ku pów
on li ne, mo że my tra fić na oszu stów. Dla te go de -
cy zję na le ży po dej mo wać roz waż nie. Na co zwró -
cić uwa gę? Je że li chce my zro bić za ku py na stro -
nie skle pu in ter ne to we go, a nie zna my go,
sprawdź my naj pierw fir mę, któ ra ją pro wa dzi.
W za kład ce „O nas” al bo w Re gu la mi nie skle pu,
któ ry mu si być udo stęp nio ny dla klien tów, znaj -
dzie my na zwę fir my i jej NIP. Te da ne po zwo lą
nam zna leźć ją w In ter ne cie, na stro nie Cen tral -
nej Ewi den cji i In for ma cji o Dzia łal no ści Go -
spo dar czej, czy li www.ce idg.gov.pl lub Kra jo -
we go Re je stru Są do we go ekrs.ms.gov.pl (tu
znaj dzie my spół ki i sto wa rzy sze nia, któ re mu szą
mieć nada ny nr KRS). Je śli da na fir ma jest za re -
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je stro wa na, to da je nam pew ność, że stro na
ma kon kret ne go wła ści cie la, któ ry od po wia da
za trans ak cje. 

Dru ga spra wa to kwe stia płat no ści. Naj -
czę ściej skle py ofe ru ją moż li wość za pła ty za to -
war przez plat for mę płat ni czą. Naj bar dziej zna -
ny mi i bez piecz ny mi ope ra to ra mi płat no ści
in ter ne to wych są m.in. PayU, Prze le wy 24, Do -
tpay, Tpay. Waż ne jest, aby w trak cie do ko ny wa -
nia za ku pów moż na by ło za lo go wać się do in ter -
ne to wych sys te mów trans ak cyj nych ban ków.
Współ pra ca skle pu z ta kim ope ra to rem świad czy
na je go ko rzyść, gdyż fir my ofe ru ją ce usłu gi płat -
ni cze w In ter ne cie tak że we ry fi ku ją swo ich klien -
tów.

Na to miast szcze gól ną ostroż ność na le ży
za cho wać, w sy tu acji kie dy sprze daw ca nie ko -
rzy sta z usług ope ra to ra płat no ści in ter ne to -
wych, a je go ra chu nek ban ko wy nie jest po da ny

fot. AdobeStock

na stro nie skle pu, tyl ko prze sy ła go za po śred nic -
twem e -ma il’a.

Do brym zna kiem jest też moż li wość za ku -
pu za tzw. po bra niem. Kosz tu je nie co wię cej, ale
pła ci my za to war do pie ro po je go otrzy ma niu
(i spraw dze niu – do rę czy ciel ma obo wią zek po -
cze kać, aż klient otwo rzy pacz kę i spraw dzi,
co w niej jest).

Moż na jesz cze po szu kać opi nii na te mat
da ne go skle pu w sie ci, spraw dzić od kie dy dzia -
ła, tj. od kie dy jest za re je stro wa na do me na (da -
tę re je stra cji do me ny oraz in ne in for ma cje nt.
da nej do me ny moż na po zy skać np. na stro nie in -
ter ne to wej: https://cen tra lops. net/co/do ma -
in dos sier. aspx).

Nie ta ki dia beł strasz ny

Sam za kup przez In ter net jest już pro sty.
Wszyst kie skle py, bez wzglę du na bran żę, dzia -
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ła ją bar dzo po dob nie. Naj pierw wcho dzi my
na od po wied nią stro nę, szu ka my pro duk tów,
któ re nas in te re su ją, na stęp nie te wy bra ne
„wrzu ca my” do ko szy ka. Okre śla my też ich licz -
bę oraz pod sta wo we pa ra me try, np. roz miar
w przy pad ku ubrań, czy wa gę w przy pad ku wa -
rzyw i owo ców. Kie dy w ko szy ku ma my już
wszyst ko, co nam jest po trzeb ne, wów czas wy -
bie ra my for mę płat no ści oraz do sta wę. Zwy kle
płat no ści mo że my do ko nać ro biąc prze lew, moż -
na za pła cić kar tą (uwa ga! Da ne kar ty po da waj -
my tyl ko na od po wied nio za bez pie czo nych stro -
nach – obok pa ska ad re so we go po wi nien
znaj do wać się sym bol za mknię tej kłód ki. Je że li

go nie ma lub po klik nię ciu w nie go wy świe tla się
ko mu ni kat o tym, że cer ty fi kat wy gasł al bo jest
nie moż li wy do we ry fi ka cji, na le ży zre zy gno wać
z do ko ny wa nia płat no ści na ta kiej stro nie) lub
bli kiem.

Ko lej ny krok to wy bór do staw cy. Tu też
jest zwy kle kil ka moż li wo ści. Mo że my za mó wić
ku rie ra (np. DPD, DHL, GSL, UPS), któ ry przy -
nie sie nam to war do do mu lub pod in ny wska za -
ny ad res, mo że my zde cy do wać się na od biór
pacz ki w pacz ko ma cie, w kio sku ru chu, skle pie
lub na sta cji pa liw. Wte dy mu si my ją ode brać sa -
mi, ale plu sem tu jest czas, któ ry sa mi wy bie ra -
my. Idzie my po pacz kę w do god nym dla nas
mo men cie. 

Ku pu jąc w skle pie in ter ne to wym za zwy -
czaj war to za ło żyć kon to klien ta. Nie któ re skle -
py na wet te go wy ma ga ją, by w ogó le zre ali zo wać
za mó wie nie. Za ło że nie kon ta jest dar mo we, ale
wy ma ga od nas po da nia pod sta wo wych da nych
– imie nia, na zwi ska, da nych kon tak to wych –
oraz wy ra że nie zgo dy na prze twa rza nie ich przez
sklep w związ ku z RO DO.

A mo że przez Al le gro

Al le gro to jed na z naj po pu lar niej szych plat -
form za ku po wych w Pol sce. Zrze sza za rów no skle -
py, jak i pry wat nych sprze daw ców, dzię ki cze mu
jest wy god nym na rzę dziem do za ku pów in ter ne -
to wych. Na Al le gro mo że my ku po wać m. in.: ubra -
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nia, za baw ki, książ ki, gry, elek tro ni kę, me ble, ko -
sme ty ki, ro śli ny i wie le in nych rze czy.

Za ku py na Al le gro są bar dzo pro ste. Wy star -
czy sko rzy stać z wy szu ki war ki na stro nie i zna -
leźć in te re su ją cy nas przed miot. W tym sa mym
miej scu otrzy ma my kil ka lub kil ka na ście ofert,
dzię ki cze mu mo że my po rów nać ce ny i opcje do -
sta wy. Przed mio ty mo że my prze glą dać rów nież
po ka te go riach.

Po wy bra niu in te re su ją ce go nas przed mio -
tu na le ży do kład nie za po znać się z opi sem
na stro nie sprze da ją ce go oraz spraw dzić, czy sprze -
da ją cy jest wia ry god ny. Je śli to war speł nia na sze
ocze ki wa nia mo że my ku pić przed miot ko rzy sta -
jąc z jed nej z do stęp nych opcji: „Kup te raz”, li cy -
ta cji, do da nie pro duk tu do ko szy ka i kon ty nu owa -
nie za ku pów (rów nież od in nych sprze daw ców),
za kup na ra ty. Na stęp nie wy bie ra my for mę płat -
no ści oraz ro dzaj do sta wy. Po uda nych za ku pach,
gdy to war do nas do trze, mo że my wy sta wić
sprze da ją ce mu oce nę.

Na plat for mie moż na za ło żyć swo je kon to,
z któ re go póź niej mo że my ko rzy stać przy każ dych
za ku pach, ale mo że my też na być to wa ry bez re -
je stra cji, je śli ro bi my je in cy den tal nie. 

Za ku py na Al le gro są bez piecz ne, a fir ma sta -
ra się za pew nić ku pu ją cym jak naj więk szy kom -
fort oraz ochro nę na wy pa dek nie prze wi dzia nych
sy tu acji. Po za Al le gro mo że my rów nież ko rzy stać
z in nych, po dob nych plat form za ku po wych, jak
OLX, Ama zon czy Alie xpress.

War to jed nak wziąć pod uwa gę, że ce ny po -
szcze gól nych to wa rów na au kcjach na Al le gro są
naj czę ściej wyż sze niż w skle pach in ter ne to -
wych, któ re je wy sta wia ją. Dla cze go? Z pro stej,

eko no micz nej przy czy ny: Al le gro od sprze da ją -
cych po bie ra pro wi zję, któ ra mu szą oni wkal ku -
lo wać w ce nę. Moż na więc po ku sić się o zna le zie -
nie skle pu, któ ry wy sta wia swo je to wa ry na Al -
le gro i ku pić bez po śred nio z ich stro ny.

Co dzien ne za ku py

Jesz cze kil ka, kil ka na ście lat te mu za ku py
in ter ne to we ko ja rzy ły nam się z to wa ra mi ścią -
ga ny mi z in nych kra jów, z dru gie go krań ca Pol -
ski, z rze cza mi, któ rych nie moż na by ło zna leźć
w sta cjo nar nych skle pach. Obec nie sy tu acja wy -
glą da zu peł nie ina czej. Przez In ter net moż na ku -
pić wszyst ko. Oprócz al ko ho lu i ty to niu, gdyż
sprze daż tych uży wek przez In ter net jest nie do -
zwo lo na. Dla cze go? Bo sprze da ją cy nie mo że
spraw dzić wie ku ku pu ją ce go.

Przez In ter net sprze da ją swo je to wa ry du -
że sie cio we skle py, dys kon ty i su per mar ke ty
m.in. Car re fo ur, TE SCO, Lidl, Au chan czy Sto krot -
ka. Bez pro ble mu ku pi my tam te sa me rze czy,
co w sta cjo nar nych skle pach, w tym żyw ność czy
pro duk ty hi gie nicz ne.

Po za tym w sie ci znaj dzie my wie le skle pów
in ter ne to wych, któ re spe cja li zu ją się w do sta wie
świe żych pro duk tów oraz to wa rów co dzien ne go
użyt ku. Czę sto ce ny w nich mo gą być kon ku ren -
cyj ne w sto sun ku do tych ofe ro wa nych przez cy -
fro we skle py du żych ma rek. Bez tru du moż na zna -
leźć te skle py wpi su jąc w wy szu ki war ce in ter ne -
to wej „za ku py spo żyw cze on li ne” lub po dob ne za -
py ta nia.

In ter ne to we za ku py umoż li wi ło też w cza -
sie pan de mii wie le osie dlo wych skle pi ków z my -
ślą o star szych oso bach, któ re nie mo gły wy cho -
dzić z do mu. W tym przy pad ku ob słu ga by ła jesz -
cze prost sza. Klient za ma wiał wy bra ne pro duk -
ty i pła cił przy ich od bio rze.

Joanna Kucharska
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– Kie dy tak na praw dę za czy na my się
sta rzeć?

– Nie któ rzy twier dzą, że już w ło nie mat -
ki! I rze czy wi ście, sta rze je my się od dzie ciń stwa.
Ale do pie ro póź niej do cho dzą zmia ny, z po wo du
któ rych za czy na my go rzej funk cjo no wać. Sta je się
to wi docz ne w za awan so wa nym wie ku śred nim
i star szym. Po ja wia ją się pro ble my ze sta wa mi czy

cho ro by neu ro zwy rod nie nio we, np. zmia ny otę -
pien ne czy cho ro ba Par kin so na.

– Ale dzi siej si 40, 50, 60-lat ko wie,
a tak że lu dzie od nich star si chcą czę sto
wie le czer pać z ży cia, na przy kład upra -
wia jąc sport. Jak w tym za kre sie zmie nia -
ją się moż li wo ści czło wie ka?

– Nie ste ty, nie je ste śmy w sta nie utrzy mać
przez ca łe ży cie ta kiej sa mej spraw no ści fi zycz nej,
na wet za kła da jąc ide al ną kom po zy cję ge ne tycz -
ną. Do sko na le po ka zu ją to re kor dy. Na przy kład
re kord świa ta w bie gu na 100 m wy no si mniej
niż 10 se kund, na to miast ten sam re kord, ale dla
osób po wy żej 100 lat, wy no si 29,8 se kun dy. Pod -
sta wo wym pa ra me trem, okre śla ją cym zdol ność
do wy ko na nia wy sił ku ae ro bo we go, jest po chła -
nia nie tle nu. U oso by mło dej, lecz nie wy tre no wa -
nej bę dzie to śred nio oko ło 40 ml na ki lo gram

W rytmie biegnących lat 

Ćwi czyć war to przez ca łe ży cie, za rów no, kie dy
ma się 25 lat, jak i 80. Choć z cza sem zdol ność
do dłu go trwa łe go wy sił ku fi zycz ne go spa da,
to umysł mo że nam po zwo lić na za wo do wą ak -
tyw ność do póź niej sta ro ści. O tym, jak zmie nia -
ją się moż li wo ści czło wie ka wraz z wie kiem
opo wia da prof. dr hab. n. med. To masz Kost ka,
kie row nik Kli ni ki Ge ria trii Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go w Ło dzi.

fot. AdobeStock
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ma sy cia ła na mi nu tę. U męż czy zny -ma ra toń -
czy ka – oko ło 80, a u w mia rę spraw ne go sie dem -
dzie się cio kil ku lat ka – mniej wię cej 25. To ozna -
cza, że mo że w mia rę spraw nie ma sze ro wać, ale
już nie bie gać. 

– W ja ki spo sób więc do zo wać wy si -
łek, jak do bie rać dys cy pli ny?

– Po pierw sze na le ży pa mię tać, że ża den
sport wy czy no wy nie sprzy ja zdro wiu. Upra wia
się go dla chwa ły i me da li, a tak że ze wzglę dów fi -
nan so wych. Na to miast, we dług obec nych za le ceń
zdro wot nych, na le ży trzy ra zy w ty go dniu po dej -
mo wać wy si łek wy trzy ma ło ścio wy (tle no wy, ae -
ro bo wy). W młod szym wie ku mo że to być ko lar -
stwo, bie ga nie, pły wa nie, bie gi nar ciar skie,
w star szym – głów nie marsz. Oprócz te go dwa ra -
zy w ty go dniu, przez co naj mniej 20 mi nut na le -
ży sto so wać ćwi cze nia si ło we, z od po wied nio do -
bra nym dla da nej oso by ob cią że niem. I nie na le ży
za po mi nać o ko niecz nych ćwi cze niach roz cią ga -
ją cych. Oso by w po de szłym wie ku po win ny też
do dać za po bie ga ją ce upad kom ćwi cze nia rów -
no wa gi.

Jed nak trze ba zwró cić uwa gę, że w młod -
szym wie ku pod sta wę lub na wet ca łość wy sił ku
mo że sta no wić tre ning ae ro bo wy. Za po bie ga on
m.in. cho ro bom ukła du krą że nia, czy cu krzy cy. 

Z wie kiem do cho dzą no we pro ble my.
Na sta rość mo że po ja wić się osła bie nie ko ści czy
mię śni, cza sa mi roz wi ja się tzw. ze spół sła bo ści
(kru cho ści). Z wie kiem co raz waż niej sze sta ją się
więc ćwi cze nia si ło we i war to prze strze gać wspo -
mnia nych pro por cji.

– Czy za tem do koń ca ży cia moż na
ćwi czyć na si łow ni?

– Nie ko niecz nie trze ba dźwi gać du że cię ża -
ry. U star szej oso by mo gą to być dwie pół li tro we
bu tel ki z wo dą, któ re bę dą pod no szo ne w se riach
po 8-10 ra zy. Ta ki wy si łek po mo że za po biec utra -
cie mię śni i za cho wać sa mo dziel ność.

R E K L A M A
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– A co z die tą?
– W pew nym stop niu tak że po win na się

zmie niać. W młod szym wie ku po pro stu re ko -
men du je my prze strze ga nie pi ra mi dy pra wi dło -
we go ży wie nia, a za tem zdro we die ty, czy li
na przy kład tzw. śród ziem no mor ską. Pod sta wą
po win ny być pro duk ty zbo żo we, mlecz ne, na le ży
jeść tak że du żo wa rzyw, owo ców, a ogra ni czać
czer wo ne mię so, na sy co ne kwa sy tłusz czo we.
Spo ży cie biał ka w młod szym wie ku po win no wy -
no sić około 0,8 gr na kilogram ma sy cia ła na do -
bę. 

Na sta rość trze ba te za le ce nia zmo dy fi ko -
wać. W die cie po win no zna leźć się od 1 do 1,5 gr
biał ka na kg ma sy cia ła na do bę, a w cza sie re kon -
wa le scen cji czy przy ze spo le sła bo ści na wet po wy -
żej 1,5. Po trzeb na mo że być su ple men ta cja nie -
któ ry mi wi ta mi na mi i in ny mi skład ni ka mi.
Na przy kład po da wa nie wi ta mi ny D3 i wap nia
po ma ga za cho wać zdro we ko ści i mię śnie. 

– Czę sto ko niecz no ścią jest pra ca
do póź ne go wie ku, kie dy za czy na nam do -
skwie rać słab ną ca wy daj ność. Go rzej ma -
ją oso by pra cu ją ce fi zycz nie czy umy sło -
wo?

– W pierw szej ko lej no ści spa da zdol ność
do cięż kiej pra cy fi zycz nej. Or ga nizm czło wie ka

nie jest przy sto so wa ny np. do te go, aby po wy -
żej 60. ro ku ży cia cięż ko pra co wać fi zycz nie. Z ko -
lei zdol ność do pra cy umy sło wej moż na za cho wać
do póź nej sta ro ści, pod wa run kiem, że nie po ja -
wia ją się ja kieś scho rze nia, jak np. wcze sna po stać
cho ro by Al zhe ime ra. Le ka rze, praw ni cy czy pro -
fe so ro wie uczel ni czę sto pra cu ją jesz cze po 70. ro -
ku ży cia.

– Mó wiąc o pra cy, nie spo sób nie
wspo mnieć o stre sie, któ ry to wa rzy szy też
in nym sfe rom. Czy le piej so bie ra dzi my
z nim w mło do ści, gdy je ste śmy sil niej si,
czy póź niej, gdy ma my więk sze do świad -
cze nie ży cio we?

– W mło do ści ma my więk szą wy dol ność, ale
czę sto za cho wu je my się nie doj rza le, co zmie nia
się do pie ro z wie kiem. Trud no wła ści wie po wie -
dzieć, czy ła twiej jest stre so wać się w wie ku 25 lat
czy 55, praw do po dob nie to kwe stia in dy wi du al -
na.

– Z pew no ścią jed nak ro śnie z wie -
kiem po trze ba od po czyn ku...

– Oczy wi ście, po trze ba ta na ra sta. Skra ca -
ją się okre sy pra cy, prze rwy sta ją się co raz częst -
sze i dłuż sze. Co raz bar dziej po trzeb ne sta ją się
np. po obied nie drzem ki.

fot. AdobeStock
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– Czy po dob nie jest z dłu go ścią snu
w cią gu do by?

– Nie kie dy star sze oso by śpią kró cej, bu dzą
się wcze śniej, ale mo że to mieć zwią zek z pew ny -
mi cho ro ba mi. Mo że się po zor nie wy da wać,
że śpią kró cej, ale trze ba też wziąć pod uwa gę wła -
śnie drzem ki w cią gu dnia. Sta ty stycz nie, po trze -
ba snu ma le je od nie mow lęc twa do okre su doj rze -
wa nia, w do ro sło ści wy no si 7-9 go dzin i mo że
nie znacz nie ob ni żać się w wie ku za awan so wa -
nym.

– Jest jesz cze kwe stia sek su. Moż na
spo tkać róż ne opi nie na te mat zmian, za -
cho dzą cych z upły wem lat w tym ob sza rze.
Czy trze ba uwa żać, bo za du żo sek su szko -
dzi? A mo że prze ciw nie, le piej spe cjal nie
nie ogra ni czać ak tyw no ści sek su al nej
wraz z wie kiem?

– Nic mi nie wia do mo, aby seks szko dził,
oczy wi ście po za ry zy kiem cho rób prze ka zy wa -
nych dro gą płcio wą. W póź niej szym wie ku, z róż -
nych po wo dów, sta ty stycz nie czę sto tli wość kon -

Rozmawiał Marek Matacz
Źródło: zdrowie.pap.pl

R E K L A M A

tak tów spa da, na wet już w wie ku śred nim. Jed -
nak dla wie lu osób utrzy my wa nie te go ty pu re la -
cji jest waż ne i uwa żam, że jest to istot ne i do bre
dla zdro wia fi zycz ne go i psy chicz ne go. Mia łem
kie dyś pa cjen ta w wie ku sie dem dzie się ciu kil ku
lat, któ re mu, jak twier dził, „bra ko wa ło sił”. Oka -
za ło się, że by ło to spo wo do wa ne wie lo ma źle
po łą czo ny mi le ka mi. Kie dy uda ło się je od po -
wied nio zmo dy fi ko wać, pa cjent wró cił bar dzo
za do wo lo ny po po by cie w sa na to rium ze swo ją
ko lej ną na rze czo ną.

Prof. Tomasz Kostka, internista i geriatra, 
Jest absolwentem Łódzkiej Akademii Medycznej.
Uzyskał trzy specjalizacje lekarskie: chorób
wewnętrznych, geriatrii i medycyny sportowej.
Odbył wiele staży w zagranicznych wiodących
ośrodkach medyczno-naukowych. Wykładowca
oraz autor szeregu publikacji naukowych.
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Kar dio lo dzy są za nie po ko je ni, bo, jak
zwra ca ją uwa gę, w me diach co raz czę ściej po ja -
wia się fał szy wy prze kaz, że ob ni ża nie nad mier -
ne go po zio mu cho le ste ro lu le ka mi nie jest ko -
niecz ne. 

– Ma my w tej spra wie co raz wię cej sy -
gna łów od pa cjen tów, któ rzy są wpro wa dza -
ni w błąd – przy znał pod czas lu to we go spo tka -
nia w Sej mie  prof. Piotr Jan kow ski,  se kre tarz
Pol skie go To wa rzy stwa Kar dio lo gicz ne go. By ło
ono zor ga ni zo wa ne przez Par la men tar ny Ze -
spół ds. Praw Pa cjen tów na wnio sek To wa rzy -
stwa, któ re wcze śniej przy go to wa ło apel do pa -
cjen tów i wszyst kich in nych za in te re so wa nych
te ma tem – by nie ule gać szko dli wym mi tom.

We dług ba da nia WO BASZ II, w la -
tach 2013-2014 hi per cho le ste ro le mia wy stę po -
wa ła aż u 64 proc. Po lek i 70 proc. Po la ków
w wie ku 20 i wię cej lat. Co wię cej, 61 proc.
z nich nie zda wa ło so bie z te go spra wy. To źle,

bo nie le czo na hi per cho le ste ro le mia mo że pro -
wa dzić do po waż nych po wi kłań, w tym – miaż -
dży cy, a w kon se kwen cji – za wa łu ser ca i uda -
ru mó zgu.

Co to jest hi per cho le ste ro le mia?

To pod wyż szo ne war to ści cho le ste ro lu cał -
ko wi te go i frak cji LDL we krwi. Przy po mnij -
my, że we krwi cho le ste rol wy stę pu je pod dwo -
ma głów ny mi po sta cia mi:  

LDL: tzw. zły cho le ste rol, któ ry jest od po wie -
dzial ny za zwę ża nie się świa tła tęt nic i roz wój
miaż dży cy; 
HDL: tzw. do bry cho le ste rol, któ ry dzia ła
ochron nie na tęt ni ce, zmniej sza jąc ry zy ko
roz wo ju miaż dży cy.

Kar dio lo dzy wska zu ją, że za cho ro wa nia
i zgo ny z po wo du cho rób ukła du krą że nia w na -
szym kra ju są wciąż wy raź nie częst sze niż w Eu -
ro pie Za chod niej. Jed nym z głów nych te go po -
wo dów jest zbyt wy so ki po ziom cho le ste ro lu
we krwi u wie lu na szych ro da ków, na co wska -
za ły wy żej wspo mnia ne ba da nia oraz wcze śniej -
sze ba da nia po pu la cyj ne.

Po ziom cho le ste ro lu jest mie rzo ny w mi li -
gra mach na de cy litr (mg/dl). Pra wi dło we stę że -
nie u osób po wy żej 20. ro ku ży cia w za leż no ści
od płci wy no si:

Le ki na ob ni że nie po zio mu cho le ste ro lu są sku -
tecz ne i prze ba da ne, a szko dli wość nad mier ne -
go po zio mu te go li pi du we krwi nie jest mi tem.
Ule ga nie mu w po sta ci nie uzgod nio ne go z le ka -
rzem od sta wia nia le ków, w tym sta tyn, oraz
nie prze strze ga nia za le ceń die te tycz nych mo że
się źle skoń czyć – ostrze ga ją le ka rze.

LDL, czyli zły  cholesterol
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u ko biet: cał ko wi ty cho le ste rol: 125-200
mg/dl, LDL: mniej niż 100 mg/dl, HDL:
co naj mniej 50 mg/dl, nie -HDL: mniej niż
120 mg/dl, tri gli ce ry dy: mniej niż 150 mg/dl;
u męż czyzn: cał ko wi ty cho le ste rol: 125-
-200 mg/dl, LDL: mniej niż 100 mg/dl, HDL:
co naj mniej 40 mg/dl, nie -HDL: mniej niż
130 mg/dl, tri gli ce ry dy: mniej niż 150 mg/dl. 

Pre zes PTK prof. Piotr Po ni kow ski pod kre -
śla w ape lu, że „in for ma cje pod wa ża ją ce ro lę
cho le ste ro lu w pa to ge ne zie miaż dży cy zmniej -
sza ją efek tyw ność kam pa nii pro mu ją cych zdro -
wy styl ży cia, są przy czy ną prze ry wa nia te ra pii
przez pa cjen tów oraz pod wa ża ją za ufa nie
do współ cze snej na uki, któ ra nie ma wąt pli wo -
ści co do przy czy no we go związ ku mię dzy stę że -
niem cho le ste ro lu we krwi, a ry zy kiem wy stę po -
wa nia za wa łu ser ca, uda ru mó zgu oraz dłu go ścią
ży cia”.

Czy w ra zie pod wyż szo ne go cho le ste ro lu

za wsze po trzeb ne są le ki?

Nie, de cy du je o tym le karz na pod sta wie
ba dań pa cjen ta, wy ni ków ba dań do dat ko wych
i wy wia du obej mu ją ce go py ta nia o to, na co cho -
ro wa li i zmar li naj bliż si krew ni. W nie któ rych
przy pad kach jest moż li we sku tecz ne ob ni że nie
po zio mu cho le ste ro lu we krwi wy łącz nie zmia -
ną try bu ży cia, czy li kon se kwent nym wpro wa -
dze niem na stę pu ją cych na wy ków:

cał ko wi ta abs ty nen cja ty to nio wa;
znacz ne ogra ni cze nie lub eli mi na cja al ko ho lu;
re gu lar na ak tyw ność fi zycz na;
od po wied nia die ta, np. śród ziem no mor ska. 

Pod czas spo tka nia w Sej mie kar dio log
prof. Bar ba ra Cy bul ska z In sty tu tu Żyw no ści
i Ży wie nia w War sza wie pod kre śli ła, że od po -
wied nia die ta, np. śród ziem no mor ska, zmniej -
sza ry zy ko cho rób ukła du krą że nia oraz hi per -
cho le ste ro le mii. Ma też ol brzy mie zna cze nie
w trak cie le cze nia tych scho rzeń. Jed nak nie
za wsze wy star czy. Wte dy ko niecz ne jest za ży wa -
nie le ków ob ni ża ją cych po ziom cho le ste ro lu
we krwi. 

– Ob ni że nie stę że nia cho le ste ro lu we krwi
po wo du je, że bę dzie go mniej rów nież w blasz -
ce miaż dży co wej, dla te go le ki, któ re go ob ni ża -
ją, zmniej sza ją też ry zy ko za wa łu ser ca i uda -
ru mó zgu – wy ja śnia spe cja list ka, pod kre śla jąc,
że je śli nie ma pod wyż szo ne go po zio mu cho le -
ste ro lu we krwi, nie roz wi ja się miaż dży ca.

– Za wsze za czy na my od die ty, ale nie
moż na jej sto so wać je dy nie przez pe wien czas.

Od po wied nie od ży wia nie się i ak tyw ność fi -
zycz na mu szą być na szą co dzien no ścią, sty -
lem ży cia – mó wi Ar tur Mam carz, kie row -
nik III Kli ni ki Cho rób We wnętrz nych i Kar-
dio lo gii War szaw skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go.

Ale za zna cza, że sta ty ny po win na za ży wać
pra wie każ da oso ba z dia gno zą miaż dży cy. 

– Le ki te są sto so wa ne od 30 lat i ma my
do wo dy, że wy dłu ża ją ży cie – pod kre śla spe cja -
li sta.

Sta ty ny: spi sek kon cer nów 

far ma ceu tycz nych?

W in ter ne cie mno żą się teo rie spi sko we,
w myśl któ rych sze ro kie sto so wa nie i za le ca nie
sta tyn wy ni ka wy łącz nie z chę ci zy sku po stro -
nie pro du cen tów tych le ków oraz prze ku pio -
nych przez nich le ka rzy.

– To ab sur dal ne twier dze nie – obu rza się
prof. Jan kow ski.

Jak każ dy lek, tak i sta ty ny mo gą mieć
dzia ła nia ubocz ne. Le karz, zle ca jąc ja ki kol wiek
lek, do ko nu je ana li zy po ten cjal nych ko rzy ści
i strat dla pa cjen ta. Je śli po ja wia ją się dzia ła nia
nie po żą da ne, ko niecz na jest zmia na po stę po wa -
nia.

War to przy tym pa mię tać, że pro duk cja
i ob rót le ka mi pod le ga bar dzo ści słe mu nad zo -
ro wi, za rów no przed wpro wa dze niem ich na ry -
nek, jak i la ta po tym fak cie. Każ dy ma pra wo
zgło sić za ob ser wo wa ne dzia ła nie nie po żą da ne
le ku, a pro fe sjo na li ści me dycz ni ta cy jak le karz
ma ją wręcz usta wo wy obo wią zek ta kie go zgło -
sze nia. W Pol sce in sty tu cją mo ni to ru ją cą bez -
pie czeń stwo le ków oraz przyj mu ją cą i ana li zu -
ją cą zgło sze nia o dzia ła niach nie po żą da nych
jest Urząd Re je stra cji Pro duk tów Lecz ni czych,
Wy ro bów Me dycz nych i Środ ków Bio bój czych.

Na je go stro nie in ter ne to wej sta le ak tu -
ali zo wa na jest sek cja do ty czą ca ko mu ni ka tów
bez pie czeń stwa o le kach.

Dru gą in sty tu cją zaj mu ją cą się bez pie czeń -
stwem le ków jest Pań stwo wa In spek cja Far ma -
ceu tycz na. W ra zie po dej rze nia wy stą pie nia wa -
dy le ku po dej mu je de cy zję o wstrzy ma niu go
w ob ro cie lub wręcz je go wy co fa niu z ryn ku.
Ko mu ni ka ty na te mat tych de cy zji tak że moż na
zna leźć na sta le ak tu ali zo wa nej stro nie in ter ne -
to wej PIF. Co cie ka we, naj czę ściej zgło sze nia
o po dej rze niu wa dy le ku wy sy ła ją je go pro du -
cen ci…

Źródło:  zdrowie.pap.pl
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Wi ru sy są na wet 1000 ra zy mniej sze niż
nie któ re ko mór ki ludz kie oraz wie lo krot nie
mniej sze od bak te rii. Bar dzo się od nich róż nią
i dla te go nie dzia ła ją na nie an ty bio ty ki, a nie -
któ re wi ru sy ata ku ją ko mór ki bak te ryj ne. 

Sa me wi ru sy są nie ak tyw ne i aby móc się
roz mna żać, wni ka ją do ko mór ki ży wi cie la,
„prze pro gra mo wu ją” ją z peł nie nia wła snych
funk cji na pro duk cję ele men tów wi ru sa. Dla te -
go trud no zna leźć lek prze ciw wi ru so wy, któ ry
nie był by tok sycz ny dla go spo da rza. 

Wzmoc nie nie sił obron nych

Na tu ra wy po sa ży ła nasz or ga nizm w wie -
le me cha ni zmów sku tecz nie bro nią cych nas
przed wni ka niem pa to ge nów. Pod sta wo wą ba -
rie rą jest nie usz ko dzo na skó ra i bło ny ślu zo we.
Bar dzo waż ne jest na wad nia nie or ga ni zmu, po -
nie waż su che bło ny ślu zo we pę ka ją i sta ją się
wro ta mi za ka żeń. O wo dzie szcze gól nie mu szą
pa mię tać oso by star sze, gdyż u nich by wa za bu -
rzo ny me cha nizm odczu wa nia pra gnie nia i nie
chce im się pić. Każ dy układ ma swo je me cha -
ni zmy obron ne. Nie któ re dzia ła ją sta le, in ne
uru cha mia ją się w od po wie dzi na za ka że nie.
Ludz ki or ga nizm jest jak skom pli ko wa na ma -
szy ne ria, któ rej pew ne me cha ni zmy na uka już
po zna ła, a po zo sta łe cze ka ją na od kry cie. Im -
mu no lo gia to te mat zło żo ny i ko niecz ne jest po -
dej ście do nie go ze zdro wym roz sąd kiem. 

Nad mier ne, cią głe po bu dza nie od por no -
ści mo że do pro wa dzić do za ata ko wa nia wła -
snych tka nek i roz wo ju cho rób au to im mu no-
lo gicz nych, a tak że wią zać się z po wi kła nia mi,
np. ze stro ny ukła du krą że nia. 

Trze ba sku pić sie na wzmoc nie niu
sił obron nych, by or ga nizm sam ła two
mógł so bie po ra dzić z in fek cją. 

Eks trak ty z ko no pi wy ka zu ją fi zjo lo gicz ną
am bi wa lent ność. W za leż no ści od po trzeb po -
bu dza ją lub ha mu ją pro ce sy prze bie ga ją ce w or -
ga ni zmie. Dzię ki te mu ma ją za sto so wa nie
w re gu lo wa niu od por no ści. Nie któ re z re cep to -

rów ukła du en do kan na bi no ido we go – czy li na -
sze go we wnętrz ne go ukła du re agu ją ce go za-
rów no na kan na bi no idy, któ re or ga nizm sam
pro du ku je, jak i te wy twa rza ne przez ro śli ny ko -
no pi – znaj du ją się w na rzą dach związa nych
z od por no ścią: w wę złach chłon nych, śle dzio -
nie, gra si cy, mig dał kach, leu ko cy tach, ma kro -
fa gach, a tak że w szpi ku kost nym. 

Układ en do kan na bi no ido wy przy wra ca
w or ga ni zmie ho me osta zę, czy li rów no wa gę
funk cjo no wa nia w sto sun ku do zmien nych ze -
wnętrz nych wa run ków śro do wi ska. Układ ten
jest ści śle po wią za ny z po zo sta ły mi ukła da mi
w or ga ni zmie, dla te go kan na bi no idy ma ją za -
sto so wa nie w tak ogrom nej licz bie scho rzeń
z tak do bry mi skut ka mi. 

Ko no pie nie są le kiem na ko ro na wi -
ru sa, ale po przez wy war cie wpły wu
na or ga nizm wspo ma ga ją na sze wła sne
si ły obron ne. 

Jed nym z pierw szych efek tów wi docz nych
przy pra wi dło wym sto so wa niu jest po pra wa
snu. Aro mat ko nop ny Mr Hem pe rek ma tę
prze wa gę nad le ka mi che micz ny mi, że nie tyl ko
uła twia za sy pia nie i zwięk sza dłu gość snu, ale
rów nież sen po nim jest fi zjo lo gicz ny,
ma wszyst kie fa zy i da je praw dzi wą re ge ne ra -
cję. Roz mo wy z pa cjen ta mi w ap te ce po ka zu ją
jak waż ny jest to aspekt, a ża den lek do le cze nia
bezsenności te go nie za pew nia. Do dat ko wo
wie le z nich uza leż nia. 

Regularne stosowanie

Po pra wi dło wym za sto so wa niu w cią gu
kil ku dni wi dać zwięk sze nie od por no ści na stres
oraz dzia ła nie prze ciw lę ko we. W sy tu acji prze -
dłu ża ją cej się pan de mii jest to ogrom nie waż -
ne. Re gu lar ne sto so wa nie przez okres 3-4 ty-
go dni ma zna czą cy wpływ na nor ma li zo wa nie
ci śnie nia i pra cy ser ca, co prze kła da się za rów -
no na zwięk sze nie wy dol no ści or ga ni zmu, od -
czu wal ne ja ko wię cej ener gii i si ły, jak i lep sze
do tle nie nie tka nek. Ma ło jest pre pa ra tów, któ -
re, tak jak ko no pie u jed nej oso by ob ni ża ją ci -
śnie nie a u in nej pod wyż sza ją (wspo mnia na
wcze śniej fi zjo lo gicz na am bi wa lent ność) i za -
wsze są to pre pa ra ty na tu ral ne. Czło wie ko wi

Ko ro na wi rus od po wie dzial ny za ak tu al ną pan -
de mię to SARS -CoV -2, a cho ro ba któ rą po wo -
du je CO VID -19.
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Ekstrakty konopi a odporność
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mi mo ogrom nych la bo ra to riów, rze szy na -
ukow ców o róż nych ty tu łach i do stę pu do naj -
lep szych no wi nek tech nicz nych, do tąd się to nie
uda ło. 

140 kan na bi no idów w olejku CBD

Na ryn ku ma my wie le eks trak tów z ko no -
pi i wy bór naj lep sze go jest trud ny. W Pol sce
więk szość otrzy mu je się za po mo cą CO2 w sta -
nie nad kry tycz nym. Da je to pro dukt ubo gi
w kan na bi no idy, o ni skim stę że niu CBD (can -
na bi dio lu), głów ne go skład ni ka czyn ne go w ko -
no piach le gal nie ro sną cych w Pol sce. Trze ba
użyć spe cjal nych in sta la cji i ro bi się to w za kła -
dach prze my sło wych, np. w Pu ła wach, gdzie za -
kład eks trak cji nad kry tycz nej jest jed ną z dzie-
dzin dzia łal no ści, obok za kła du tech no lo gii
kwa su azo to we go, za kła du na wo zów czy ka ta -
li za to rów. W tych pro duk tach trze ba sztucz nie
zwięk szać za war tość % skład ni ka czyn ne go,
przez do da nie izo la tu CBD, czę sto z Chin, co za -
bu rza na tu ral ną pro por cję kan na bi no idów z ro -
śli ny i ob ni ża sku tecz ność. By wa, że pro du cen ci
do da ją ter pe ny uzy ska ne z ko no pi in dyj skich,
aby za pach był bar dziej in ten syw ny. Na tu ral nie
pol skie ko no pie ma ją de li kat niej wy czu wal ny
za pach oraz in ną kon fi gu ra cję kan na bi no idów
niż in dyj skie. Nie ma ją też dzia ła nia uza leż nia -
ją ce go. 

Aro mat ko nop ny CBD Mr Hem pe rek wy -
twa rza ny jest w Pol sce przy uży ciu me tod otrzy -
my wa nia eks trak tów ro ślin nych, tak sa mo jak
w USA, Eu ro pie i Izra elu, kra ju w któ rym naj -

dłu żej ba da się i le czy ko no pia mi. Po zy sku je my
eks trak ty bo ga te w skład ni ki dzia ła ją ce, nasz
pro dukt za wie ra po nad 140 kan na bi no idów
i in nych związ ków to wa rzy szą cych. Sy ner gia
dzia ła nia to lep sza sku tecz ność. Więk szość firm
ofe ru ją cych pro duk ty z ko no pi za tym nie na -
dą ży ło. 

Naj lep sze efek ty da je re gu lar ne sto -
so wa nie Aro ma tu ko nop ne go CBD Mr
Hem pe rek. Z każ dym mie sią cem efek ty są
bar dziej wi docz ne a sa mo po czu cie lep sze. 

Za czy na my od stę że nia 24% i daw ku je -
my 3x dz. po 1 kro pli, naj le piej w rów nych od -
stę pach co 8 go dzin, po po sił ku lub w trak cie.

Zakupu można dokonać na stronie 

www.mrhemperek.pl 
Umieściliśmy tam więcej informacji o konopiach 

i odporności, dawkowaniu, podejściu lekarzy, 
historie osób stosujących nasze produkty 
a także sukcesywnie dodajemy artykuły 

o stosowaniu konopi w różnych schorzeniach.
Adres strony trzeba wpisać dokładnie, 

z uwagi na coraz wiecej podróbek.

tel. +48 663 839 103

Opracowanie: mgr Anna Szyszkowska 
– konsultant w Mr Hemperek Sp z o.o., 

mgr farmacji, specjalista farmacji aptecznej,
dyplomowany dietoterapeuta
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Ko no pie są jed nym z naj trwal szych, naj -
cen niej szych i naj bar dziej eko lo gicz nych su -
row ców na świe cie. Jesz cze 100 lat te mu nie mal
każ da kart ka pa pie ru by ła wy two rzo na z ko no -
pi, gdyż ły ko jej ło dyg za wie ra do 77% ce lu lo zy.
Do XX wie ku aż osiem dzie siąt pro cent wszyst -
kich tka nin na ubra nia, na mio ty, bie li znę, ko ce,
prze ście ra dła, ręcz ni ki i ob ru sy by ło wy ko na -
nych z włók na ko nop ne go. Kwia ty ro śli ny sto so -
wa no w róż nych kul tu rach, ja ko sku tecz ny śro -

dek w le cze niu ma la rii, ja skry, za parć, nad -
ci śnie nia, ast my oskrze lo wej, a tak że bó lów reu -
ma tycz nych. Już 4 ty sią ce lat te mu w chiń skiej
i hin du skiej me dy cy nie lu do wej wy ko rzy sty wa -
no prze ciw bó lo we oraz re kre acyj ne dzia ła nie
kwia tów ko no pi. Nie ste ty w 1939 r. w Sta nach
Zjed no czo nych zde le ga li zo wa no po sia da nie
i upra wia nie tej ro śli ny. Złą sła wę przy nio sła
ko no pi jej in dyj ska od mia na za wie ra ją ca w swo -
im skła dzie więk sze ilo ści psy cho ak tyw ne go
kan na bi no idu THC. Za przy kła dem USA w ko -
lej nych la tach po szły in ne kra je. 

Ude rzy ło to w bran żę pro duk tów ko nop -
nych, mi mo że w prze my śle i ko sme ty kach wy -
ko rzy stu je się od mia nę siew ną, czy li Can na bis
Sa ti va, nie po sia da ją cą wła ści wo ści nar ko tycz -
nych. Olej z ko no pi siew nej wy ka zu je nie zwy kłe

Niezwykłe właściwości
oleju konopnego

fot. AdobeStock

Od kil ku lat ma my na ryn ku ko sme tycz nym bum
na pro duk ty wy two rzo ne na ba zie ole ju ko nop -
ne go. Skąd ta ka ich po pu lar ność? Od po wiedź jest
pro sta – za spra wą ich wyjątkowych na tu ral -
nych wła ści wo ści, któ re są nie zwy kle cen ne dla
na szej skó ry.
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wła ści wo ści proz dro wot ne i pie lę gna cyj ne ko -
rzyst ne dla skó ry cia ła i twa rzy oraz wło sów.

Ole jo wa skarb ni ca

Co ta kie go za wie ra olej po zy ski wa ny z na -
sion ko no pi? Przede wszyst kim nie zbęd ne nie -
na sy co ne kwa sy tłusz czo we, w skró cie NNTK,
czy li ome ga -3 i ome ga -6, któ re sta no wią aż 80%
skła du ole ju ko nop ne go. 

Dzia ła ją one bar dzo ko rzyst nie na or ga -
nizm czło wie ka sto so wa ne we wnętrz nie i ze -
wnętrz nie. 

Zna ko mi cie na wil ża ją skó rę, przy wra ca -
jąc jej od po wied nią wil got ność. Ma ją też zdol -
ność uzu peł nia nia bra ków struk tu ry ce men tu
mię dzy ko mór ko we go, dzię ki cze mu po pra wia -
ją funk cje ochron ne na skór ka, uela stycz nia ją
go i zmniej sza ją utra tę wo dy. Przy wra ca ją rów -
no wa gę hy dro li pi do wą skó ry oraz re du ku ją wy -
dzie la nie se bum, a co za tym idzie w wi docz ny
spo sób wy gła dza ją skó rę po zo sta wia jąc ją w do -
brej kon dy cji i za po bie ga ją jej przed wcze sne mu
sta rze niu.

Wzmac nia jąc na tu ral ną od por ność skó ry,
spra wia ją, że jest ona mniej wraż li wa na ze -
wnętrz ne czyn ni ki at mos fe rycz ne (mróz, słoń -
ce, wiatr). NNKT przy spie sza ją rów nież go je nie
ran i zmniej sza ją bli zny, co jest szcze gól nie waż -
ne przy skó rze trą dzi ko wej z za ognio ny mi wy -
pry ska mi. W ole ju z ko no pi siew nej znaj dzie my
też na sy co ne kwa sy tłusz czo we, od mła dza ją ce,
od żyw cze wi ta mi ny A i E, przy wra ca ją ce skó rze
zdro wie wi ta mi ny z gru py B, wi ta mi nę K

wzmac nia ją cą na czy nia krwio no śne, wi ta mi -
nę D, mi ne ra ły, prze ciw u tle nia cze, pro te iny,
ami no kwa sy, ka ro ten, fi to ste ro le, fos fo li pi dy
oraz ca łą ga mę sub stan cji czyn nych, któ re ma -
ją wła ści wo ści an ty sep tycz ne, an ty ok sy da cyj -
ne, re ge ne ru ją ce i prze ciw za pal ne. 

Ko mu de dy ko wa ne 

Ko sme ty ków na ba zie ole ju ko nop ne go
uży wać mo gą wszy scy, chy ba że ktoś jest uczu -
lo ny na ja kąś sub stan cję za war tą w ole ju, co się
jed nak rzad ko zda rza. Pro duk ty ko nop ne oprócz
sil nych wła ści wo ści na wil ża ją cych wy ka zu ją
rów nież ten den cje do zmniej sza nia prze bar -
wień i wy rów ny wa nia ko lo ry tu skó ry. 

Szcze gól nie po le ca ne są oso bom z pro ble -
ma mi skór ny mi, czy li z bar dzo su chą i szorst ką
skó rą, ato po wą, łusz czy co wą, trą dzi ko wą oraz
bar dzo wraż li wą (ko no pie ma ją wła ści wo ści hi -
po aler gicz ne). Zna ko mi cie spraw dzą się rów -
nież w pie lę gna cji skó ry doj rza łej, gdyż dzia ła -
ją jak bal sa my mło do ści z po wo du obec no ści
an ty ok sy dan tów.

Ko sme ty ki te do brze pie lę gnu ją ce rę, na -
wil ża ją, wy gła dza ją i chro nią. Oso by z ce rą wraż -
li wą i do tknię tą AZS do ce nią je ze wzglę du
na ich wzmac nia ją ce, ochron ne i ła go dzą ce dzia -
ła nie. Pro duk ty na ba zie ko no pi przy spie sza ją
też re ge ne ra cję skó ry, re du ku ją świąd i za czer -
wie nie nie, a przy tym nie po wo du ją re ak cji aler -
gicz nych.

Naj bar dziej efek tow ne dzia ła nie za uwa żą
oso by bo ry ka ją ce się z pro ble ma mi ce ry trą dzi -
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... ko wej. A to dzię ki zna ko mi tym wła ści wo ściom
prze ciw za pal nym ole ju ko nop ne go. Wy pry ski
go ją szyb ciej i po ja wia ją w mniej szej ilo ści,
a prze tłusz cza nie jest zre du ko wa ne. Skó ra od zy -
sku je zdro wą rów no wa gę, stop nio wo się wy gła -
dza i nor mu je.

Do cia ła, wło sów, twa rzy

Ze wzglę du na na wil ża ją ce wła ści wo ści ko -
no pi pro du ku je się na ich ba zie ko sme ty ki prze -
zna czo ne do pie lę gna cji ca łe go cia ła, w tym od -
dziel ne do rąk i do stóp, do twa rzy i wło sów.
Ma my do wy bo ru kre my, bal sa my, ma ści, szam -
po ny, od żyw ki, my dła, że le pod prysz nic, olej ki
do ma sa żu, ko sme ty ki prze ciw sło necz ne (olej
ko nop ny za bez pie cza skó rę przed nie ko rzyst -
nym dzia ła niem UV, przy czym nie prze szka dza
w syn te zie wi ta mi ny D) oraz pre pa ra ty dla nie -
mow ląt i dzie ci.

War to za zna czyć, że olej ko nop ny bar dzo
szyb ko się wchła nia i nie po zo sta wia na skó rze
tłu ste go fil mu. Na le ży do tzw. ole jów su chych

i m.in. dla te go ja ko skład nik ko sme ty ków cie szy
się ta kim po wo dze niem.

Du żą po pu lar ność na ryn ku ko sme tycz -
nym zdo by ły też konopne szam po ny i od żyw ki
do wło sów. Szcze gól nie wśród osób wal czą cych
z łu pie żem oraz wy pa da niem wło sów.

Olej ko nop ny jest wy so ko wchła nial ny,
przez co pie lę gnu je nie tyl ko wło sy, ale i skó rę
gło wy, ła go dzi przy tym po draż nie nia, a tak że
re gu lu je pra cę gru czo łów ło jo wych, co za po bie -
ga prze tłusz cza niu się wło sów.

Wła ści wo ści ole ju ko nop ne go, jak m.in.
za war tość NNKT, dzia ła ją ko rzyst nie na łu skę
wło sów, na da jąc im mięk kość,  ob ję tość, blask,
a tak że świet nie na wil ża ją i uła twia ją roz cze sy -
wa nie.

Jed nym sło wem olej ko nop ny i CBD
(w ole ju po zy ski wa nym z kwia tów ko no pi) ma -
ją tak wie le róż nych po żą da nych wła ści wo ści,
że war to ro zej rzeć się za ko sme ty ka mi, któ re
ma ją je w swo im skła dzie.

Opracowanie: Joanna Kucharska
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Potęga odporności

Nad cho dzi je sień i kwe stia od por no ści co raz
czę ściej za przą ta na szą uwa gę. Jak co ro ku,
spo dzie wa my się se zo nu in fek cji, prze zię bień,
kasz lu, ki cha nia i złe go sa mo po czu cia. Jak so bie
po móc? Co mo że my zro bić, by wi ru sy i bak te rie
nie by ły w sta nie sfor so wać na sze go sys te mu od -
por no ścio we go? W tym ro ku sy tu acja jest du żo
po waż niej sza i trud niej sza niż zwy kle.

ZDROWIE  |   19

CO VID -19. Sło wo, któ re od po nad pół ro -
ku to wa rzy szy nam co dzien nie i nie zmien nie bu -
dzi strach. Wi rus zmie nił na sze ży cie, re la cje i za -
cho wa nia spo łecz ne. A spo dzie wa my się, że je -
sie nią na praw dę po ka że, na co go stać. Naj waż -
niej sze, że by sto so wać się do za le ceń służb me -
dycz nych. Myj my rę ce  jak naj czę ściej! De zyn fe -
kuj my je. De zyn fe kuj my też wszyst kie przed mio -
ty, któ re z wi ru sem mo gły mieć kon takt: te le fo -
ny, klu cze, klam ki, wy łącz ni ki świa tła, pi lo ty
do urzą dzeń, port fe le, to reb ki. Za cho wuj my dy -
stans spo łecz ny. Ma secz ki to obo wiąz ko wy wy -
raz tro ski o in nych i sie bie. Prze strze gaj my za -
sad, no śmy ma ski we wszyst kich po miesz cze niach
za mknię tych, w skle pach, ko ścio łach, in sty tu -

fot. AdobeStock

cjach, ko mu ni ka cji pu blicz nej. Dbaj my o sie bie
wza jem nie. I… wzmac niaj my wła sną od por -
ność!

Czym jest od por ność? 

Nie któ rych lu dzi chro ni przed więk szo ścią
za cho ro wań, a u in nych tak ła two za wo dzi i po -
wo du je, że każ dy wi rus czy bak te ria bły ska wicz -
nie in fe ku je ca ły or ga nizm. Naj ogól niej mó wiąc
to kom plet me cha ni zmów, któ re po ma ga ją wy -
two rzyć od po wiedź od por no ścio wą, czy li zdol -
ność czyn nej i bier nej ochro ny or ga ni zmu
przed pa to ge na mi. Ba da niem od por no ści zaj mu -
je się im mu no lo gia. A co to ozna cza w prak ty ce?
Od por ny or ga nizm nie jest po dat ny na nie ko rzyst -
ne czyn ni ki ze wnętrz ne: brak wo dy, po kar mu,
obec ność cho ro bo twór czych or ga ni zmów, tok -
syn i pa so ży tów. Po tra fi on so bie z ni mi po ra dzić
dzię ki na rzą dom, w któ rych po wsta ją i w pew -
nym sen sie „uczą się” ko mór ki od por no ścio we.
Te na rzą dy to szpik kost ny, gra si ca, śle dzio na,
wę zły chłon ne i mig dał ki. 

Na świat przy cho dzi my z wro dzo ną od por -
no ścią, tzw. nie swo istą, a w cią gu ży cia, sty ka -
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Po szó ste wresz cie – wa run ki ży cia. Kli -
ma ty za cja, smog, na pię cie emo cjo nal ne, nie re -
gu lar ny tryb ży cia. Oczy wi ście, naj czę ściej nie mo -
że my uciec od uwa run ko wań cy wi li za cyj nych. Ale
mo że my i po win ni śmy na uczyć się re lak so wać,
ko rzy stać z wy po czyn ku na świe żym po wie -
trzu, dbać o re gu lar ny i hi gie nicz ny styl ży cia. 

Jak zwiększyć od por no ść? 

No cóż, naj pro ściej mó wiąc: uni ka jąc te go,
co opi sa ne po wy żej.

War to za cząć od wła ści wej die ty, ro zu -
mia nej nie ja ko ku ra cja, ale styl od ży wia nia.
Wzbo ga ce nie ja dło spi su o więk szą ilość wa -
rzyw i owo ców ozna cza więk szą ilość an ty ok sy -
dan tów, któ re po ma ga ją zwal czyć wol ne rod ni -
ki, osła bia ją ce układ od por no ścio wy. Mo wa
głów nie o wi ta mi nach A, C i E (mar chew, bro -
ku ły, szpi nak, jar muż, po mi do ry, pa pry ka, cy tru -
sy, po rzecz ki, tru skaw ki). 

Wiel kim do bro dziej stwem są ki szon ki. Ko -
rzy staj my z nich. To na tu ral ne pro bio ty ki,
wzmac nia ją ce je li ta, a w je li tach znaj du je się mnó -
stwo lim fo cy tów, któ re chro nią nas przed roz ma -
ity mi pa to ge na mi. Ki szo ne ogór ki, ka pu sta,
kwas bu ra cza ny to tyl ko po czą tek przy go dy
z ki szon ka mi. Przy wró cą rów no wa gę bak te ryj -
ną w je li tach i do sko na le bę dą sty mu lo wać od -
por ność. Pro bio ty ków do star czą też jo gur ty na -
tu ral ne. Do sko na le wspo mo gą nas rów nież wła -
sno ręcz nie ho do wa ne kieł ki i so ki, świe żo wy ci -
ska ne z wa rzyw i owo ców. Po staw my też na ruch.
Każ dy ro dzaj ak tyw no ści fi zycz nej jest do bry, do -
bierz my ta ki, ja ki lu bi my i na ja ki mo że my so -
bie po zwo lić. Waż ne, by był re gu lar ny. Co naj -
mniej 3 ra zy w ty go dniu po 30-60 mi nut. Cen -
ny bę dzie na wet ener gicz ny spa cer. A mo że ro -

jąc się z roz ma ity mi czyn ni ka mi cho ro bo twór -
czy mi na by wa my od por no ści swo istej. Wpływ
na po wsta nie i do bry stan tej od por no ści ma ją
np. szcze pion ki oraz styl ży cia, pro fi lak ty ka
i czyn ni ki ze wnętrz ne, czy li oto cze nie, w któ rym
ży je my. Naj ła twiej wy obra zić so bie, że na sza od -
por ność to ro dzaj ar mii, któ ra chro ni or ga nizm
przed ata ku ją cy mi cho ro ba mi. „Za rzą dza” tą ar -
mią gra si ca, a lim fo cy ty, ko mór ki krwi sta no wią -
ce „pierw szą li nię obro ny”, po wsta ją w szpi ku
kost nym, a sta cjo nu ją głów nie w wę złach chłon -
nych. Wspo ma ga ją je in ne ko mór ki, ma kro fa gi,
któ re „po że ra ją” ko mór ki cho ro bo twór cze, tra -
fia ją ce do krwio bie gu. To, oczy wi ście, tyl ko ob -
ra zo we uprosz czo ne po rów na nie, po zwa la ją ce so -
bie wy obra zić, jak ten skom pli ko wa ny układ funk -
cjo nu je. 

Co osłabia układ od por nościowy? 

Co jej nie sprzy ja, a cza sem wręcz ruj nu je?
Bo, rzecz ja sna, dzia ła ona pra wi dło wo i chro ni
nas wów czas, gdy o nią dba my. Ge ny są waż ne,
ale wie le też mo że my zdzia łać, pie lę gnu jąc swój
układ od por no ścio wy. Kie dy za czy na ją nas ła pać
czę ste in fek cje, na wra ca ją ce prze zię bie nia czy ata -
ki opryszcz ki, za pa le nia gar dła, ka tar to pierw -
szy sy gnał osła bie nia ukła du od por no ścio we go,
nasz sys tem za bez pie czeń za wo dzi. Dla cze go?
Przy czyn mo że być wie le. 

Po pierw sze: zła die ta. Je my za ma ło wa -
rzyw i owo ców, zbyt wie le tłusz czów na sy co nych
i żyw no ści prze two rzo nej. Do star cza my or ga ni -
zmo wi za ma ło wi ta min i mi ne ra łów, któ re
chro nią nas przed cho ro ba mi. 

Po dru gie: sie dzą cy tryb ży cia, ma ło ru -
chu na świe żym po wie trzu. Spę dza my ca łe dnie
przed ekra nem mo ni to ra, a wie czo rem za le ga -
my przed te le wi zo rem. Ma ła ak tyw ność fi zycz -
na sprzy ja nad wa dze i wie lu po wią za nym z nią
cho ro bom. 

Po trze cie: stres. Prze pra co wa nie, pre sja,
hek to li try ka wy, brak snu… To wszyst ko ruj nu -
je nasz układ od por no ścio wy, któ ry nie jest
w sta nie sku tecz nie chro nić nas przed cho ro ba -
mi po wią za ny mi z takim try bem ży cia.

Po czwar te: używ ki. Ka wa, al ko hol, dym
ni ko ty no wy. Ni ko go chy ba nie trze ba prze ko ny -
wać, że nie sprzy ja ją zdro wiu... 

Po pią te: ste ryl ne wa run ki ży cia, de ter gen -
ty, an ty bio ty ki. Nisz czą od por ność, nie po zwa -
la ją na two rze nie się na tu ral nych me cha ni -
zmów obron nych. Nie nad uży waj my ich. Są
waż ne i po trzeb ne, ale ko rzy staj my z nich z roz -
wa gą. 
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wer? Ta niec? Ba sen? Ak tyw ność fi zycz na po pra -
wia kon dy cję, uwal nia en dor fi ny, re du ku je stres,
do tle nia or ga nizm. 

Nie moż na za po mi nać też o po rząd nym re -
gu lar nym wy sy pia niu się. Prze mę czo ny or ga nizm
jest po dat ny na in fek cje. Nie wol no za ry wać no -
cy, nie wy sy piać się. Po trze bu je my oko ło 8 go -
dzin nie za kłó co ne go snu na do bę. Głę bo ki,
zdro wy sen po wo du je wzrost do bro czyn nych lim -
fo cy tów we krwi. Więc ko niecz nie wy go spo da -
ruj my czas na od po wied nią daw kę snu, dbaj my
by sy pial nia by ła prze wie trzo na, za ciem nio -
na i po zba wio na wszel kich zby tecz nych źró deł
dźwię ków i mi ga ją cych świa te łek. Sen to zdro -
wie. Cał kiem do słow nie. 

Naj więk szym wro giem na szej od por no ści
jest stres. Sys tem od por no ścio wy jest ści śle po -
wią za ny z sys te mem ner wo wym, a stres za kłó -
ca ich har mo nij ne współ dzia ła nie. Wszyst ko,
co mi ni ma li zu je na pię cie i nie po kój sprzy ja
pod no sze niu od por no ści. Współ cze sny świat
sta wia nam wie le wy ma gań, ży je my pod nie ustan -
ną pre sją, dla te go war to na uczyć się re lak so wać.
Jest wie le pro stych me tod, któ re po mo gą roz luź -
nić się, uko ić ner wy i uwol nić umysł od czar nych
my śli. Moż na spró bo wać form me dy ta cji, po pra -
co wać nad tech ni ką od dy cha nia al bo po pro stu
wy brać ob co wa nie z przy ro dą, po szu kać kre atyw -
ne go hob by. 

Z pro stych me tod wspo ma ga nia od por no -
ści do brze by ło by pa mię tać o … har to wa niu or -
ga ni zmu. Sta ra, do bra me to da, któ ra nic nie stra -
ci ła na sku tecz no ści. Zna nym spo so bem jest bro -
dze nie w zim nej wo dzie. Na peł nia my wan nę tak,
by wo da się ga ła do po ło wy ły dek i ener gicz nie bro -
dzi my przez kil ka, kil ka na ście mi nut. Po ta kiej
se sji sto py trze ba do kład nie osu szyć i wy ma so -
wać (moż na do te go ce lu użyć ma ści de li kat nie
roz grze wa ją cej). Prost szą i szyb szą me to dą jest
na prze mien ny, zim ny i cie pły prysz nic. Na zmia -
nę po le wa my cia ło cie płą wo dą (30-60 se kund)
i zim ną (3-5 se kund). Za bieg koń czy my wo dą
o tem pe ra tu rze cia ła. Ta ki na trysk fan ta stycz nie
po pra wia sa mo po czu cie, sty mu lu je od por ność
i do da je ener gii.

Na za koń cze nie jesz cze cie ka wost ka. Czy
wie cie, że śmiech jest świet nym spo so bem
na po pra wę od por no ści? Gło śny, ser decz ny,
an ga żu ją cy ca łe cia ło nie tyl ko zwięk sza ilość prze -
ciw ciał, ale też jest na szym wiel kim sprzy mie rzeń -
cem w re duk cji stre su. A nic bar dziej nie wpły -
wa na ob ni że nie od por no ści niż stres. Za tem
śmiej my się na zdro wie!

Źródło: zdrowie.pap.pl
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mam cią -
gle dwa ob -

ra zy z ostat nie go la ta.
Jak więk szość oby wa -
te li złak nio nych od -
prę że nia po róż nych
stre sach zwią za nych
z pan de mią, wy je cha -
łam na let ni wy po czy -

nek. Naj pierw nad Bał tyk, bo wia do mo, mo rza
szum, pta ków śpiew, no i ta zło ta pla ża po śród
resz tek drzew! Wy ma rzo na spra wa dla umę -
czo ne go lu du pra cu ją ce go miast i wsi i wca le
mnie nie dzi wi, że na ród tak tłum nie nad mo rze
zje chał. Oczy wi ście ma rze nia, a rze czy wi stość
to dwie róż ne spra wy, ale oszczę dzę Pań stwu
uwag na te mat folk lo ru w ro dzi mym nad mor -
skim ku ror cie. Wie dzia łam, na co się pi szę i nie
ma co strze lać fo chów. Naj waż niej sze, że wy po -
czę łam. Przy oka zji wzbo ga ci łam się o licz ne
ob ser wa cje na tu ry so cjo lo gicz nej oraz nad ro -
bi łam brak zna jo mo ści re per tu aru di sco -po lo,
a jak wia do mo, trze ba się roz wi jać. Ale ja nie
o tym.
Kie dy po ja wi łam się na pla ży spra gnio na mor -
skich wi do ków, to pierw szym wi do kiem, ja ki
rzu cił mi się w oczy był znacz ny wzrost ob wo -
dów sza now nych pań i pa nów, a tak że nie ste ty,
dzie ci, zwłasz cza chłop ców. Po lep szy ło się w na -
ro dzie, co cie szy, bar dziej za sta na wia lek ko -
myśl ność w po dej ściu do wła sne go zdro wia,
zwłasz cza w kon tek ście obec nej sy tu acji. Mo że
ten wi rus nie jest ta ki groź ny, jak się na po cząt -
ku wy da wa ło, mo że się od nie go nie umie ra,
mo że jest do zwal cze nia. Na pew no jed nak
znacz ny nad miar ki lo gra mów i ogól na nie ru cha -
wość na kon dy cję i od por ność or ga ni zmu do -
brze nie wpły wa. I nie mó wi my tyl ko o mi ło ści -
wie nam pa nu ją cym, ale o ca łej li ście cho rób
cy wi li za cyj nych spo wo do wa nych sty lem ży cia.

Pa mię tam do sko na le, jak na wio snę, pod czas
pierw sze go eta pu pan de mii, re kor dy po pu lar no -
ści bi ły ar ty ku ły i po sty o bu do wa niu od por no -
ści, od po wied niej die cie i ko niecz no ści ru chu
w ce lu wzmac nia nia or ga ni zmu. I co się z tym
sta ło? Czy po tra fi my mo bi li zo wać się tyl ko w ob -
li czu za gro że nia, a po tem hu laj du sza dia bła nie
ma? Jest we mnie zro zu mie nie i em pa tia dla
oty ło ści wy ni ka ją cej z ukła du ge ne tycz ne go czy
ja kichś głęb szych przy pa dło ści cho ro bo wych.
Nie cho dzi mi o kon kur sy Miss & Mi ster Po lo -
nia i nie je stem też in kwi zy cją do tro pie nia kil -
ku nad pro gra mo wych ki lo gra mów. Ale to, co zo -
ba czy łam nad mo rzem na pa wa gro zą. A póź niej
skar gi na nie wy dol ny sys tem opie ki zdro wot nej.
O nie wy dol nym sys te mie wła snej dba ło ści
o zdro wie ja koś nikt nie mó wi. Wi rus po noć
cią gle jest, me dia co dzien nie do no szą o no wych
za ka żo nych, ale ja czu ję, że tej je sie ni nie ko -
niecz nie wi rus bę dzie naj groź niej szy. Bę dą nas
za bi jać wszy scy sta rzy przy ja cie le – cho ro by
ser ca, krą że nia, cu krzy ca, uda ry, czy li wszyst ko
to, cze go skut ki moż na mi ni ma li zo wać od po -
wied nim sty lem ży cia. 
Ob raz dru gi: ko lej ny ty dzień w wiej skiej agro tu -
ry sty ce na Po je zie rzu Draw skim. Ci sza, spo kój,
ma ło lu dzi, pięk na przy ro da. I cha ry zma tycz ny
go spo darz pan Szy mon (61), du żo mó wią cy
o zdro wiu. Za cie ka wi ło mnie to, za czę li śmy roz -
ma wiać. I cóż się oka za ło? Jesz cze kil ka lat te -
mu za du żo pił, za du żo pa lił, jadł by le co i ru -
szał się ty le, co w pra cy. Cho ro wał dwa ra zy
w mie sią cu. Pew ne go dnia za uwa żył, że trud no
mu bie gać za kil ku let ni mi wnu ka mi. To go zi ry -
to wa ło, wpi sał w go ogle „dla cze go lu dzie cho ru -
ją”, zna lazł kil ka in te re su ją cych ar ty ku łów i wy -
stą pień na YouTu be i tak to się za czę ło.
Roz po czął pro ces zdro wie nia, co wy ma ga ło sa -
mo za par cia i dys cy pli ny, ale by ło war to. Rzu cił
al ko hol i pa pie ro sy, zdro wo się od ży wia, jeź dzi
na ro we rze, pły wa, ćwi czy. Jest in nym czło wie -

Jesienny 
apel zdrowotny
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Mili Państwo! Dzisiaj felieton powakacyjny, może nawet prowokacyjny, ale trochę mi
się refleksji zebrało, oj zebrało! Będzie jak zwykle konkretnie, choć dzisiaj z autentyczną
troską.

WS56_fajna_baba:WS  2020-09-11  12:30  Page 22



FAJNA BABA NIE RDZEWIEJE |   23

kiem. Mó wi, że czu je się świet nie, ma mnó stwo
ener gii, chce speł niać ma rze nia. Je go hi sto ria
uka że się na blo gu je sie nią. 
Dwa ob ra zy, dwa świa ty. Wy da je się, że nie ste -
ty ta cy lu dzie jak Szy mon są w mniej szo ści. Po -
twier dził to okład ko wy ar ty kuł w Ty go dni ku
Po wszech nym (nr 32 z 9 sierp nia) „Nasz pierw -
szy na łóg. Gorz ka praw da o cu krze” o nisz czy -
ciel skich skut kach spo ży wa nia nad mier nych
ilo ści „słod kiej tru ci zny”. Tych wszyst kich ciast
i tor ci ków, na po jów ga zo wa nych, go frów, ba to -
ni ków, ale też słod kich so ków, jo gur tów, żyw no -
ści prze two rzo nej, śmie cio we go je dze nia i tak
da lej i tak da lej. Licz by do ty czą ce oty ło ści w spo -
łe czeń stwie pol skim za trwa ża ją. Pol ska jest li de -
rem w Eu ro pie pod wzglę dem dy na mi ki wzro -
stu w tym za kre sie. Aż po nad po ło wa Po la ków
po wy żej 15 ro ku ży cia zma ga się z nad wa gą lub
oty ło ścią (60% męż czyzn i 40% ko biet), co trze -
ci chło piec i co czwar ta dziew czyn ka w wie ku
5-9 lat! Ilość cho rób po wo do wa nych nie wła ści -
wym od ży wia niem i bra kiem ru chu po ra ża rów -
nie moc no. 
Dla cze go dba my o na sze czwo ro no gi, sa mo cho -
dy, do my i ogro dy, a nie dba my o nas sa mych?
Pro blem nie le ży w tak zwa nej ka sie, za pew -
niam! Wa rzy wa i wo da nie kosz tu ją du żo, tro chę
ru chu na świe żym po wie trzu czy wi zy ta na ba -
se nie też nie jest kosz tem, któ re go więk szość Po -
la ków nie jest w sta nie udźwi gnąć. Bra ku je chę -
ci, być mo że tra dy cji, być mo że ogól no na ro -
do we go pro gra mu pro -zdro wot ne go. Ta ki pro -
gram wal ki z oty ło ścią ogło sił la tem pre mier
Wiel kiej Bry ta nii Bo ris John son, po tym jak
sam cięż ko prze żył za ra że nie wi ru sem CO -
VID 19. Swo je stra te gie ma ją też kra je skan dy -
naw skie i Ho lan dia. 
No wo mia no wa ny mi ni ster zdro wia w Pol sce
prof. Le szek Czu pry niak udzie la na ten te mat
dość wy mi ja ją cych i mgli stych od po wie dzi:
„trze ba”, „kie dyś”. „…ta ki plan nie jest ła two
uzgod nić, gdy rzą dy szyb ko się zmie nia ją, mi ni -
ster stwa łą czą się, dzie lą, a po li ty cy my ślą przede
wszyst kim jak wy gry wać ko lej ne wy bo ry. Pro -
blem wal ki z nad wa gą, oty ło ścią, a w kon se -
kwen cji z cu krzy cą i in ny mi cho ro ba mi prze wle -
kły mi, po le ga na tym, że mu si my zro bić coś
dziś, że by zo ba czyć efek ty za 10-15 lat. To du że
wy zwa nie.” – mó wi pan mi ni ster w wy wia dzie
dla ty go dni ka „Do Rze czy. O zdro wiu” (szó ste
wy da nie spe cjal ne, wrze sień 2020). 
Nasz sys tem zdro wot ny nie wąt pli wie jest prze -
cią żo ny, na wet je śli cho dzi o zwy kłe wi zy ty u le -
ka rza do mo we go, o kon sul ta cji u spe cja li sty

i za pi sach na re ha bi li ta cję na wet nie wspo mi -
nam! Za rów no le ka rze jak i fi zjo te ra peu ci mó -
wią wprost: wie lu pa cjen tów unik nę ło by scho -
rzeń, gdy by chcie li choć tro chę o sie bie za dbać!
Wszy scy naj chęt niej ko rzy sta li by z go to wych,
jak naj szyb szych roz wią zań – śro dek prze ciw bó -
lo wy, za bieg, ope ra cja – i to na wet na krę go słu -
pie! Tym cza sem już mie siąc cho dze nia np.
na jo gę mo że przy nieść zna czą cą po pra wę.
Na pew no nie po ma ga ją też na tręt ne re kla my le -
ków np. cu dow nych środ ków na wą tro bę. Jedz
co chcesz i ile chcesz, a po tem łyk nij i spra wa za -
ła twio na! Tyl ko czy na pew no? W sie ci krą ży
mem o dwóch ko lej kach: przy okien ku „Le ki
i ope ra cje” kłę bią cy się tłum, przy okien ku
„Zmia na sty lu ży cia” – ży wej du szy. Wy mow ne,
nie praw daż? 
Dla cze go tak się dzie je? Prze pro wa dza łam mi -
ni -son dę wśród zna jo mych w mo im wie ku. Pa -
nie nie ćwi czą, bo nie są do te go przy zwy cza jo -
ne, nie lu bią, nie chce im się al bo wsty dzą się
swo je go cia ła, swo jej kon dy cji. Pa no wie tra dy -
cyj nie nie lu bią się prze mę czać, a je śli już to mu -
szą ro bić coś spek ta ku lar ne go, co zro bi wra że -
nie. Pe wien mój ko le ga po wie dział, że on
to naj chęt niej cho dził by na ba sen, ale jak już
pój dzie to chciał by prze pły nąć mi ni mum 1,5 km,
że by to mia ło sens. Efekt jest ta ki, że nie cho dzi
w ogó le, bo nie znaj du je ty le cza su al bo po pra -
cy nie ma si ły, że by ta ki dy stans po ko nać.
„O więk sze go trud no zu cha, jak był Ste fek Bur -
czy mu cha!”
Pi szę o tym wszyst kim, bo wiem, że mnie ruch
po mógł na róż ne mo je pro ble my o wie le le piej
niż za bie gi fi zy ko te ra pii czy na wet za strzy ki.
Cho dze nie z kij ka mi czy ro wer to naj prost sze
for my ru chu dla każ de go. Ostat nio co raz więk -
szą po pu lar no ścią cie szy się jo ga (u mnie w gru -
pie spo ro „doj rzal sów” – oczy wi ście pań 
– i to ta kich na wet oko ło 70-tki) al bo slow jog -
ging – re ko men do wa ny dla osób star szych! Do -
bro czyn ny wpływ na ca ły or ga nizm ma pły wa -
nie i oczy wi ście TA NIEC, czy li jak wieść gmin na
nieść, spe cjal ność sa na to ryj na. 
I za kła dam, że wła śnie w sa na to rium czy ta ją
Pań stwo ten ar ty kuł. Chwa leb ne, że w ten spo -
sób dba cie o swo je zdro wie. Przez naj bliż szy ty -
dzień, mo że dwa, mo że na wet wię cej. A co się
dzie je przez ca ły rok? Je sień to do bry mo ment
na po dej mo wa nie de cy zji. Naj le piej ta kich jak
Szy mon. 

Ela Hübner
fajna-baba-nie-rdzewieje.pl
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Z
a mek w Go łu cho wie, po ło żo ny nad rzecz -
ką Trzem ną, mo że po szczy cić się po -
nad 400-let nią hi sto rią. Pier wot na, wcze -

sno re ne san so wa bu dow la wznie sio na zo sta ła
tu w la tach 1550-1560. W po cząt kach XVII wie -
ku prze kształ co no ją w oka za łą re zy den cję ma -
gnac ką, a w dru giej po ło wie XIX w. prze bu do -
wa na zo sta ła przez Iza be lę z Czar to ry skich
Dzia łyń ską na wzór zam ków znad Lo ary.

Za mek wy bu do wa no dla Ra fa ła Lesz czyń -
skie go, ów cze sne go sta ro sty ra dzie jow skie go
i wo je wo dy brze sko -ku jaw skie go. By ła to bu -
dow la obron na z basz ta mi w każ dym na roż ni ku.
Syn Ra fa ła, Wa cław Lesz czyń ski, kasz te lan i wo -
je wo da ka li ski, kanc lerz wiel ki ko ron ny, od -
dzie dzi czył Gołu chów w 1592 r. i prze kształ cił
za mek w oka za łą re zy den cję ma gnac ką. Mo der -
ni za cja bu dow li po le ga ła na do bu do wa niu bu -
dyn ku miesz kal ne go w po bli żu ory gi nal ne go

dwo ru i po łą cze niu ich skrzy dła mi oraz wy ko na -
niu ar ka do wej log gii w ele wa cji wej ścio wej.

Po sprze da ży zamku przez rodzinę Lesz -
czyń skich, zmie niał on wie lo krot nie wła ści cie li,
z któ rych ża den nie był za in te re so wa ny utrzy -
ma niem je go świet no ści. Przez 250 lat bu dow -
la stopniowo po pa da ła w ru inę. Aż w koń cu
w 1853 za mek ku pił Ty tus Dzia łyń ski z Kór ni ka
z my ślą o nad cho dzą cym ślu bie je go sy na Ja na
Kan te go z Iza be lą Czar to ry ską, cór ką księ cia
Ada ma Je rze go Czar to ry skie go, przy wód cy
stron nic twa emi gra cyj ne go Ho tel Lam bert, wo -
kół któ re go sku pi ła się Wiel ka Emi gra cja
po upad ku po wsta nia li sto pa do we go. Głu chów
miał zo stać re zy den cją no wo żeń ców.

Prze bu do wa Iza be li

Za mek w tam tym mo men cie nie przed sta -
wiał się zbyt oka za le.

Francuski akcent 
w Wielkopolsce

Zamek w Gołuchowie to jeden z cenniejszych zabytków Wielkopolski
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„Scho dy nie ist nie ją, wie że nie po sia da ją
da chów, mu ry obron ne le żą na zie mi, aż trud -
no uwie rzyć, że w ta kich ru inach moż na za -
miesz kać…” – ta ką re la cję z Go łu cho wa otrzy -
mał w li ście od zszo ko wa nej cór ki ksią żę Adam
Je rzy Czar to ry ski.

Ale Iza be la po sta no wi ła przy wró cić bu -
dow li jej wcze śniej szą świet ność. W la tach 1875-
1885 prze pro wa dzi ła grun tow ną od bu do wę po -
łą czo ną z re mon tem. Z Fran cji spro wa dzi ła
ar ty stów, ta kich jak ar chi tekt Mau ry cy Au gust
Oura dou, rzeź biarz Ka rol Bi be ron i ma larz Lu -
dwik Breu gnot, któ rzy od re stau ro wa li obiekt
na wzór fran cu skich zam ków. To im Go łu chów
za wdzię cza wy so kie, kry te łup kiem da chy, smu -
kłe ko mi ny i wy strój rzeź biar ski, ty po wy dla
XVI -wiecz nych bu dow li fran cu skie go re ne san -
su. Pod czas trwa ją cych kil ka na ście lat prac, wie -
le detali, zarówno zewnętrznego i wewnętrznego

wystroju, po cho dzą cych z cza sów kiedy zamek
był w posiadaniu rodziny Lesz czyń skich, zo sta -
ło od re stau ro wa nych.

Za mek zo stał oto czo ny 158-hek ta ro wym
par kiem -ar bo re tum w sty lu an giel skim za pro -

Sala Waz Greckich Sypialnia księżnej Małgorzaty

Widok zamku od stony północnej W salonie odrzwia zdobione scenkami ze Starego Testamentu

R E K L A M A
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jek to wa nym przez Ada ma Ku ba szew skie go.
Założenie parku, jego bogata kolekcja drzew i
krzewów oraz perspektywy rozbudowy są
wyłączną zasługą Jana Działyńskiego. Naj oka -
zal szym drze wem jest ro dzi my dla pol skiej flo -
ry dąb szy puł ko wy, zwa ny „Ja nem”, drze wo ma -
ją ce wy jąt ko wy, oso bli wy po krój oraz
ob wód 540 cm i wy so kość 25 m (w 2014 r.).

Zbiór na eu ro pej skim po zio mie

Księż na Izabela chcia ła w zam ku nie tyl ko
stwo rzyć re zy den cję, ale rów nież mu zeum. Za -
czę ła ko lek cjo no wa nie dzieł sztu ki, w tym an -
tycz nych waz, gra fik, ob ra zów i fi ne zyj nych me -
bli. 

13 lat po śmier ci mę ża, w 1893 roku, po wo -
ła ła do ży cia Or dy na cję Ksią żąt Czar to ry skich
w Go łu cho wie. W jej sta tu cie na pi sa ła: „Na zam -
ku w Go łu cho wie (...) umie ści łam zbiór dzieł
sztu ki róż ne go ro dza ju, któ ry zbie ra łam w dłu -
gim lat sze re gu. Ży cze niem jest mo im, aby te
dzie ła sztu ki się nie roz pro szy ły i aby zbiór ten
za cho wał się peł ny i ca ły po wiecz ne cza sy.
Spo dzie wam się, że zbiór ten po wyż szy ogó ło -

wi po ży tek przy nie sie wy wo łu jąc i pod no sząc
upodo ba nie do sztu ki i zmysł pięk na”.

Księż na zmar ła w ro ku 1899 we Fran cji,
ale po cho wa na zo sta ła w Go łu cho wie, w prze bu -
do wa nej w tym ce lu ka pli cy, znaj du ją cej się
na te re nie par ku, któ ry ota cza re zy den cję.

Nie ste ty, ży cze nia Iza be li się nie speł ni ły.
Ko lek cja w ca ło ści ist nia ła do wrze śnia 1939 r.
W cza sie dru giej woj ny świa to wej część zbio rów
zra bo wa li hi tle row cy, wie le za byt ków ule gło
znisz cze niu al bo za gi nę ło.

Część z tych oca lo nych od zy ska no w la -
tach 50. i 60. Po wró ci ły do zam ku w Go łu cho -
wie z by łe go Związ ku Ra dziec kie go.

Go łu chów dzi siaj

Za mek w ro ku 1951 zo stał prze ję ty przez
Mu zeum Na ro do we w Po zna niu. Od te go cza su
dwu krot nie prze pro wa dzo no kom plek so we pra -
ce kon ser wa tor skie, ma ją ce na ce lu usu nię cie
znisz czeń po wsta łych w la tach 1939-1951. 

No wy go spo darz wy po sa żył sa le zam ko -
we we wła sne zbio ry, m.in. re ne san so we ma lar -
stwo eu ro pej skie, rzad kie oka zy me bli, ko lek cję
rze mio sła ar ty stycz ne go. Obec nie obej rzeć moż -
na tu taj rów nież część daw ne go zbio ru z ko lek -
cji Iza bel li z Czar to ry skich Dzia łyń skiej: wa zy
an tycz ne, ob ra zy ma la rzy pol skich i za chod nio -
eu ro pej skich oraz nie któ re me ble z ów cze sne go
wy po sa że nia zam ku.

Tu ry ści, któ rzy od wie dza ją za mek, mo gą
za chwy cać się nie tyl ko wspa nia ły mi wnę trza mi.
Rów nie cie ka wy jest spa cer po par ku kra jo bra -
zo wym, któ ry ma obec nie aż 162 hektary po -
wierzch ni. Na je go te re nie ro sną cie ka we, eg zo -
tycz ne ga tun ki drzew, jak jo dła grec ka i so sna
hi ma laj ska, a frag ment parku zo stał wy dzie lo ny
na du ży, je dy ny w Wiel ko pol sce, wy bieg dla żu -
brów.
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Opracowanie: Joanna Kucharska 

Gołuchowski zamek w jesiennej oprawie Dzisiejszy główny korpus zamku z krużgankiem
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