
Dym tytoniowy zawiera
ponad 4 tys. zwi¹zków
chemicznych, w tym wiele
o dzia³aniu toksycznym,
mutagennym (uszkadza-
j¹cym DNA), teratogen-
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nikotyny zawarta w jed-
nym papierosie mo¿e spo-
wodowaæ œmieræ doros³e-
go cz³owieka. 
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„Psychologia rozwoju 
cz³owieka”
to pierwszy polski podrêcznik akademicki opisuj¹cy ca³okszta³t
zjawisk rozwojowych cz³owieka od poczêcia a¿ do staroœci. Zo-
sta³ opublikowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Okres prenatalny (który zapewne wzbudzi najwiêksze zain-
teresowanie u Czytelników „S³u¿by ¯yciu”) opisuje dr Dorota
Kornas-Biela. Autorka prezentuje rozwój fi-
zyczny dziecka przed narodzeniem, jak rów-
nie¿ jego umiejêtnoœci psychoruchowe, rozwoj
zmys³ów, stany behawioralne. Obszernie ko-
mentuje nabywanie indywidualnych cech przez
nienarodzone dziecko, pisz¹c m. in. o zale¿no-
œci rozwoju od p³ci dziecka, o jego uczeniu siê
i pamiêci. Autorka ukazuje, jak wa¿na dla roz-
woju dziecka jest komunikacja z matk¹ (zarów-
no neurohormonalna, jak i behawioralna czy
psychiczna). Dorota Kornas-Biela wskazuje na
p o r ó d
(i rodzenie siê) jako na wa¿ne doœwiadczenie
¿yciowe. Opracowanie zawiera te¿ opis czynni-
ków zaburzaj¹cych rozwoj prenatalny cz³owie-
ka, natomiast wœród warunków optymalizowa-
nia jego rozwoju wymienia: troskê o zdrowie

dziecka i matki, komunikacjê z dzieckiem, zapewnienie matce
dobrego samopoczucia, wzmocnienie wiêzi ma³¿eñskich. 

Wymienione wy¿ej uwarunkowania prawid³owego rozwoju
dziecka przed narodzeniem wskazuj¹ na to, ¿e okres prenatalny
ma du¿e znaczenie dla dalszego kszta³towania psychiki cz³o-
wieka – ju¿ po narodzeniu. 

Podrêcznik napisany jest w przejrzysty sposób, ka¿dy roz-
dzia³ zawiera podsumowanie, spis najwa¿niejszych pojêæ, pyta-
nia kontrolne oraz zalecan¹ literaturê. Dydaktycznie pomocne
s¹ równie¿ tzw. bloki rozszerzaj¹ce wystêpuj¹ce w tekœcie, któ-
re zawieraj¹ dodatkowe, bardziej szczegó³owe omówienia wy-
branych problemów.
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Psychologia rozwoju cz³owieka. Charaktery-
styka okresów ¿ycia cz³owieka, T. II, red. Barba-
ra Harwas-Napiera³a i Janusz Trempala, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
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Krystyna Maœnik

TWOJA I MOJA HISTORIA...

Zestaw foliogramów przeznaczonych
do nauczania wychowania do ¿ycia
w rodzinie na poziomie szko³y podsta-
wowej. 

Komplet zawiera:
• segregator A5,
• 14 kolorowych foliogramów,
• wprowadzenie dla nauczycieli,
• komentarz do foliogramów. 

Numer w wykazie zalecanych œrodków
dydaktycznych 1088/2000.

Kraków 2000                                                           cena: 57,00 z³/kpl.

Maria Szczawiñska

P£ODNOŒÆ BEZ TAJEMNIC

Pomoc dydaktyczna do biologii i wy-
chowania do ¿ycia w rodzinie do gim-
nazjum i szko³y ponadpodstawowej

Komplet zawiera:
• segregator A4,
• 21 kolorowych foliogramów,
• przewodnik merytoryczny do

foliogramów. 

Numer w wykazie zalecanych œrodków dydaktycznych 1090/2000.

OFERTA DODATKOWA: 
„P£ODNOŒÆ BEZ TAJEMNIC” – Przewodnik merytoryczny 

jako osobna pomoc dla s³uchaczy (cena: 6,00 z³).
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Zamówienia pisemne lub telefoniczne prosimy kierowaæ na adres:
Wydawnictwo Grafion,  ul. Krowoderska 24/2; 31-142 Kraków, tel. 012/ 633 66 28, 0605 530 374

Uwaga! P³atne przy odbiorze. Koszt wysy³ki 7,40 z³. Przy zamówieniach powy¿ej 150,00 z³ koszty wysy³ki pokrywa Grafion

Grafion ,  Kraków 2000                                                         cena: 69,00 z³/kpl.
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Drodzy Przyjaciele! 
Oddajemy do Waszych r¹k kolejny numer „S³u¿by ¯yciu”. Ten numer

poœwiêciliœmy w ca³oœci problemowi nikotynizmu. 
Wed³ug badañ naukowych, na³óg ten stanowi przyczynê ok. 20 proc.

wszystkich zgonów: w Polsce wskutek chorób spowodowanych paleniem
umiera przedwczeœnie ok. 70 tys. osób rocznie. Oznacza to, ¿e ka¿dego
dnia przedwczesna œmieræ spotyka 200 Polaków. Nikotyna i inne sub-
stancje zawarte w dymie tytoniowym, jak ukazujemy w naszym opraco-
waniu, nie tylko stanowi¹ przyczynê zachorowañ na raka p³uc, ale tak-
¿e wywo³uj¹ m.in. raka krtani, trzustki, w¹troby, pêcherza moczowego.
Palenie papierosów przez kobiety w ci¹¿y to nie tylko niszczenie zdro-
wia ich dzieci, ale tak¿e wrêcz zagro¿enie ich ¿ycia: œmiertelnoœæ oko-
³oporodowa noworodków matek pal¹cych jest statystycznie dwukrotnie
wy¿sza ni¿ dzieci matek niepal¹cych. 

Alarmuj¹ce s¹ dane na temat negatywnych skutków tzw. palenia
biernego, czyli poch³aniania szkodliwych substancji z dymu tytoniowe-
go przez niepal¹cych, którzy przebywaj¹ w pomieszczeniach zadymio-
nych przez palaczy. Badania wykaza³y, ¿e wch³aniaj¹ oni 1/3 dawki ni-
kotyny, jak¹ wprowadzaj¹ do swojego organizmu pal¹cy, a przecie¿ ju¿
wypalenie szeœciu papierosów dziennie stanowi istotne zagro¿enie dla
zdrowia i ¿ycia. 

Cieszymy siê, ¿e z ulic naszych miast zniknê³y billboardy reklamuj¹-
ce œmiercionoœne papierosy, a wkrótce nie bêdzie ju¿ reklam papierosów
w gazetach. Zakaz reklamy czy te¿ jego zniesienie w krajach UE nie
podlegaj¹ centralnym regulacjom i le¿¹ w kompetencjach pañstw cz³on-
kowskich, wiêc tylko od parlamentu i prezydenta zale¿y, czy ca³kowicie
wyeliminujemy w naszym kraju haniebny proceder reklamowania pro-
duktu, który niszczy zdrowie i ¿ycie tysiêcy ludzi. 

Optymizmem napawa, ¿e systematycznie obni¿a siê procent pal¹cych
Polaków, chocia¿ nadal, niestety, jest on wysoki. Na stronach 24-26 za-
mieszczamy rady prof. Witolda Zatoñskiego, jak rzuciæ palenie. Oby jak
najwiêcej naszych rodaków chcia³o z nich skorzystaæ. 

W tym miejscu pragnê w imieniu zespo³u redakcyjnego „S³u¿by
¯yciu” z³o¿yæ Panu Profesorowi najserdeczniejsze podziêkowanie za
Jego niestrudzon¹ i ró¿norak¹ dzia³alnoœæ na rzecz wyeliminowania
plagi nikotynizmu z naszego ¿ycia spo³ecznego, a tak¿e za wielk¹
i bezinteresown¹ pomoc merytoryczn¹ w opracowaniu tego numeru
„S³u¿by ¯yciu”.

dr in¿. Antoni Ziêba
redaktor naczelny

NA ZDJÊCIACH NA STR. 1 I 32 WYKORZYSTANO MODEL Z KATEDRY PATOMORFOLOGII CM UJ

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów,
nadawania tytu³ów oraz œródtytu³ów oraz przekazy-
wania praw autorskich do publikowanych artyku³ów
innym redakcjom i organizacjom pro-life. Tekstów
niezamówionych nie odsy³amy.
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tym, ¿e palenie tytoniu
szkodzi, wie chyba ka¿dy –
i pal¹cy, i niepal¹cy. Na

wszystkich paczkach minister zdrowia
zawiadamia, ¿e ka¿dy wypalony papie-
ros skraca ¿ycie. 

O raku p³uca s³yszeliœmy wszyscy.
Ale czy zdajemy sobie sprawê, ¿e pala-
cza dotyczy dwadzieœcia razy wiêksze
ryzyko œmierci z powodu raka p³uca
ni¿ niepal¹cego? Palenie prowadzi do
przemian w b³onie œluzowej oskrzeli,
które pocz¹tkowo s¹ nieuchwytne. Dra¿-
niony nab³onek przekszta³ca siê w nab³o-
nek p³aski, podobny jak w naskórku. Ale
nie koniec na tym. W j¹drach komórko-
wych powstaj¹ mutacje, komórki nab³on-
ka staj¹ siê coraz bardziej obce. Przestaj¹
solidarnie wspó³pracowaæ, a staj¹ siê sa-
molubne, pragn¹ mno¿yæ siê ponad mia-
rê. Potem wychodz¹ poza swoje przyro-
dzone miejsca, naciekaj¹ œcianê oskrzela
tworz¹c guz. Przenikaj¹ do naczyñ limfa-
tycznych i krwionoœnych, z ch³onk¹ wê-
druj¹ do wêz³ów limfatycznych,
a z krwi¹ do koœci, do mózgu, do w¹tro-
by. Tam zachowuj¹ swój samolubny cha-
rakter, rosn¹ tworz¹c osobne guzy – prze-
rzuty. A¿ w koñcu zabijaj¹ palacza i to
nierzadko w m³odym wieku. 

Gdy palacz mówi zachrypniêtym
g³osem, myœlimy, ¿e to nic niezwyk³ego.
To prawda, nie jest to niezwyk³e, ale mo-
¿e byæ groŸne. Chrypka mo¿e byæ pierw-
sz¹ oznak¹ raka krtani, który wystêpuje
g³ównie u palaczy. Najczêœciej rozwija
siê w strunach g³osowych, nacieka miêk-
kie tkanki i chrz¹stki krtani, a potem
tkanki szyi. Je¿eli doœæ wczeœnie zajmie
siê tak¹ chrypk¹ lekarz, chory ma szansê
prze¿yæ. Ale jakim kosztem? Czeka go
powa¿na operacja, a mo¿liwie, ¿e tak¿e
utrata mowy. 

Gdy palacz nie mo¿e prze³ykaæ lub
krztusi siê, mo¿e to byæ pierwsz¹ oznak¹
rozwoju raka prze³yku. To choroba nie-
zwykle groŸna i podstêpna. Œciana prze-

prof. dr hab. Jerzy Stachura, dr med. Krzysztof Okoñ 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego

Nie tylko rak p³uca

O
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³yku jest cienka, rak ³atwo szerzy siê na
miêkkie tkanki otaczaj¹ce prze³yk. 

Równie groŸny i równie podstêpny
jest rak jamy ustnej. Przez d³ugi czas
rozwija siê skrycie nie daj¹c objawów.
Le¿¹cy w dnie jamy ustnej (a wiêc pod
jêzykiem) guz trudno jest zauwa¿yæ,
a kiedy staje siê ³atwo wykrywalny, na
skuteczne leczenie bardzo czêsto jest
ju¿ za póŸno. Wtedy, oczywiœcie, cho-
ry musi rych³o umrzeæ. Nawet jeœli na-
ciek raka jest jeszcze niewielki i mo¿-
liwe jest jego wyciêcie, chorego czeka
niezwykle rozleg³a i okaleczaj¹ca ope-
racja. Na szczêœcie, nowoczesne meto-
dy chirurgii plastycznej pozwalaj¹ na
rozleg³e rekonstrukcje i przywrócenie
wygl¹du twarzy pozwalaj¹cego nor-
malnie ¿yæ. Ale wysi³ki lekarzy i wiel-
kie cierpienia chorego nie by³yby ko-
nieczne, gdyby nie palenie tytoniu i pi-
cie alkoholu – g³ówne przyczyny raka
jamy ustnej. 

Wydawa³oby siê, ¿e krew w moczu
nie mo¿e mieæ zwi¹zku z paleniem.
A tymczasem krwiomocz mo¿e byæ ob-
jawem raka pêcherza lub raka nerki: oba
czêœciej wystêpuj¹ u osób pal¹cych. Rak
pêcherza ma ró¿ne postaci. Te mniej
groŸne wprawdzie rzadko prowadz¹ do
œmierci, ale wykazuj¹ wielk¹ sk³onnoœæ
do nawrotów i mog¹ z chorego uczyniæ
sta³ego pacjenta oddzia³u urologicznego.
Te bardziej agresywne wymagaj¹ rozle-
g³ej operacji, z usuniêciem pêcherza
i z du¿ym ryzykiem powik³añ w postaci
zaka¿eñ nerek. 

Rak nerki rozwija siê podstêpnie
i czêsto pierwszym objawem s¹ przerzu-
ty, kiedy na pomoc jest ju¿ za póŸno. Na-
wet gdy guz jest niewielki i nie wywo³a³
przerzutów, jego wyleczenie wymaga
rozleg³ej operacji, polegaj¹cej na usuniê-
ciu nerki. 

Rak trzustki nie wystêpuje czêsto, ale
jest niezwykle groŸny. Gdy rozpoznaje-
my raka trzustki, na operacjê jest ju¿
zwykle za póŸno. A nawet jeœli mo¿na
operowaæ, szanse na powodzenie s¹ ma-
³e. Chory zwykle ¿yje jedynie kilka mie-
siêcy, a tylko wyj¹tkowo d³u¿ej ni¿ kilka
lat. 

Co wiêcej: raka trzustki spotykamy
coraz czêœciej. W ci¹gu ostatnich kil-
kudziesiêciu lat czêstoœæ jego wystêpo-
wania w Polsce siê podwoi³a. Dlaczego
tak siê dzieje? Tak¿e z powodu palenia
tytoniu. 

Najwa¿niejsz¹ chorob¹ nienowotwo-
row¹, która wi¹¿e siê z paleniem, jest za-
wa³ miêœnia sercowego. Palenie przy-
spiesza rozwój mia¿d¿ycy w têtnicach
wieñcowych, które dostarczaj¹ tlen i po-

¿ywienie komórkom miêœnia sercowego.
W œcianie têtnicy gromadzi siê choleste-
rol, a sama têtnica siê zwê¿a. Choroba
postêpuje najpierw powoli i podstêpnie.
Palacz mówi sobie, ¿e jest m³ody i ma
zdrowe serce – nie wie, ¿e to nieprawda.
W koñcu le¿¹ce nad z³ogami cholestero-
lu tkanki naczynia ulegaj¹ martwicy albo
rozdarciu. W takiej „rance” krzepnie
krew i to tak, ¿e zamyka ca³e naczynie.
Wtedy wystêpuje zawa³ serca. 

Mia¿d¿yca atakuje nie tylko têtnice
wieñcowe. Tak¿e w innych naczyniach
powstaj¹ te same zmiany i powoduj¹ nie-
dokrwienie mózgu, jelit, nerek czy koñ-
czyn dolnych. 

Wielu z nas s³ysza³o o chorobie
Bürgera. Ale kto oprócz lekarzy zajmu-
j¹cych siê tymi chorymi wie, ¿e jest to
choroba palaczy? Bo u niepal¹cych siê
nie zdarza. Uszkodzone przez substan-
cje pochodz¹ce z dymu naczynie ulega
procesowi zapalnemu, a w jego œwietle
pojawia siê zakrzep. Zakrzep ten w³ók-
nieje i naczynie przemienia siê we
w³óknisty „sznureczek”. A przez taki
sznurek krew przep³ywaæ nie mo¿e.
Chory odczuwa bóle w nogach, naj-
pierw gdy wiêcej pochodzi, potem ju¿
po zrobieniu kilku kroków, a w koñcu
w spoczynku. Ból i zmiany niedo-
krwienne powoduj¹, ¿e konieczna siê
staje amputacja. I jest to choroba m³o-
dych mê¿czyzn, która nie wynika
z obiektywnych przyczyn, a jedynie z
bezrozumnego postêpowania. 

Rozedma p³uc wcale nie jest, jak s¹-
dzi wielu laików, chorob¹ trêbaczy, lecz
w wiêkszoœci jest w³aœnie skutkiem pale-
nia. Dym tytoniowy powoduje pojawie-
nie siê w mi¹¿szu p³uca komórek zapal-
nych i produkcjê enzymów, które trawi¹
w³ókna elastyczne, odpowiedzialne za
w³aœciw¹ sprê¿ystoœæ p³uca. Pêcherzyki
p³ucne ³¹cz¹ siê w wiêksze przestrzenie,
a w czasie wydechu nie kurcz¹ siê nale-
¿ycie. Z kolei dra¿nienie oskrzeli przez
dym tytoniowy powoduje pojawienie siê
w nich przewlek³ego stanu zapalnego.
W obu tych stanach powietrze w p³ucach
nie jest w³aœciwie wymieniane, krew nie
otrzymuje doœæ tlenu. Naczynia prowa-
dz¹ce do p³uc krew z serca staj¹ siê
mniej liczne, a ich œwiat³o zwê¿a siê.
Serce obci¹¿one jest ponad miarê
i w pewnej chwili nie ma ju¿ doœæ si³y,
by podo³aæ nadmiernej pracy. Pojawia
siê niewydolnoœæ kr¹¿enia. 

Palenie tytoniu istotnie zwiêksza te¿
ryzyko rozwoju choroby wrzodowej ¿o-
³¹dka i dwunastnicy. Choroby te zawsze
nêkaj¹ d³ugotrwale, przynosz¹c ból i od-
bieraj¹c radoœæ ¿ycia. W czêœci przypad-

ków natomiast daj¹ gwa³towne, groŸne
dla ¿ycia powik³ania, jak perforacjê z za-
paleniem otrzewnej czy masywne krwa-
wienie. 

Niezwykle istotne jest to, ¿e palenie
tytoniu przez kobietê w ci¹¿y szkodzi jej
nie narodzonemu dziecku. Wœród sk³ad-
ników dymu tytoniowego znajduje siê
tlenek wêgla, nazywany popularnie cza-
dem. £¹czy siê on trwale z czerwonym
barwnikiem krwi, hemoglobin¹, pozba-
wiaj¹c j¹ zdolnoœci przenoszenia tlenu. 

Krew matki pal¹cej przenosi
mniej tlenu, a nie narodzone
dziecko jest podduszane. Ta-
kie dziecko bêdzie mniejsze,
s³absze i mniej inteligentne
od rówieœników. 

Tak wiêc skutki na³ogu matki zawa¿¹
na ca³ym jego ¿yciu. Dziecko mo¿e te¿
urodziæ siê przedwczeœnie, co stworzy
koniecznoœæ d³ugiej niekiedy hospitali-
zacji i trudnego postêpowania lecznicze-
go. Dziecko przedwczeœnie urodzone nie
jest w pe³ni gotowe do samodzielnego
¿ycia, ma niedojrza³e p³uca, nerki i inne
narz¹dy. £atwiej te¿ ulega uszkodzeniom
i urazom podczas porodu, czêœciej roz-
wijaj¹ siê u niego takie okaleczaj¹ce do
koñca ¿ycia stany jak dzieciêce pora¿e-
nie mózgowe. W najgorszym razie ci¹-
¿a kobiety pal¹cej mo¿e zakoñczyæ siê
poronieniem lub œmierci¹ dziecka
w ³onie matki. 

Palacz nie myœli o tym, ¿e gdy pali,
szkodzi nie tylko sobie. Jego bliscy,
przyjaciele, koledzy w pracy i przebywa-
j¹cy z nim nieznajomi wdychaj¹ dym ty-
toniowy i nara¿eni s¹ na te same choroby
co palacze. W ten sposób pal¹cy czyni
szkodê ka¿demu, kogo spotyka. Czêsto
taka pal¹ca osoba uwa¿a, ¿e wystarczy
spytaæ „czy to panu nie przeszkadza?”.
A prawda jest taka, ¿e przeszkadza i to
bardzo. Wielu niepal¹cych musi zgadzaæ
siê na zatruwanie dymem tytoniowym.
Wielu te¿ niepal¹cych nie zdaje sobie
sprawy ze szkodliwoœci takiego nara¿a-
nia siê: palenia biernego. Bierne palenie
szkodzi, nawet gdy siê o tym nie wie
i gdy siê o tym nie myœli. 

Có¿ zatem robiæ? Rozwi¹zanie jest
proste i wymaga jedynie silnej woli. Na-
le¿y rzuciæ palenie. Nie wszystkie zmia-
ny chorobowe mog¹ siê cofn¹æ, ale na
przyk³ad ryzyko œmierci z powodu raka
oskrzela zmniejsza siê ju¿ po dwu latach.
Dodatkow¹ korzyœci¹ jest satysfakcja
z rozs¹dnego postêpowania.



ci¹gu ostatnich kilkudzie-
siêciu lat palenie sta³o siê
g³ówn¹ przyczyn¹ przed-

wczesnych (przed 65. rokiem ¿ycia) zgo-
nów w krajach rozwiniêtych. 

Stanowi ono jedn¹ z g³ównych przy-
czyn zachorowañ na nowotwory z³oœli-
we, choroby uk³adu kr¹¿enia i uk³adu
oddechowego i wiele innych schorzeñ. 

Jednoczeœnie ostatnio przeprowadzo-
ne badania dowodz¹, ¿e po zaprzestaniu
palenia ryzyko zachorowañ i umieralno-
œci z powodu chorób odtytoniowych
znacznie siê obni¿a. 

Dym tytoniowy zawiera po-
nad 4 tys. zwi¹zków che-
micznych, w tym wiele o dzia-
³aniu toksycznym, mutagen-
nym (uszkadzaj¹cym DNA),
teratogennym (uszkadzaj¹-
cym poczête dziecko) i po-
nad 60 o udowodnionym
dzia³aniu kancerogennym (po-
woduj¹cym rozwój nowo-
tworów) [30, 39, 41]. 

Niektóre z nich dzia³aj¹ miejscowo
w jamie ustnej czy w drogach oddecho-
wych, podczas gdy inne po wch³oniêciu
do krwi dzia³aj¹ na wiêkszoœæ narz¹dów
cz³owieka. 

Dym tytoniowy sk³ada siê z fazy
gazowej i z fazy cz¹stkowej. Najwa¿-
niejsze zwi¹zki toksyczne i rakotwór-
cze fazy gazowej to tlenek wêgla, amo-
niak, benzen, tlenki azotu, cyjanowo-
dór, formaldehyd (aldehyd mrówko-
wy), aldehyd octowy, pirydyna i lotne
N-nitrozoaminy. W sk³ad fazy cz¹stko-
wej wchodz¹ m.in. alkaloidy pirydyno-
we, do których nale¿y nikotyna oraz
zwi¹zki o dzia³aniu kancerogennym.
Poza tym fabryki papierosów stosowa-
³y ró¿ne zwi¹zki chemiczne w celu
zwiêkszenia si³y dzia³ania i wydajnoœci
tytoniu. 

Nikotyna 

jest naturalnym alkaloidem wystêpuj¹-
cym w liœciach tytoniu. Wywo³uje uza-
le¿nienie, a w wy¿szych dawkach jest te¿
siln¹ trucizn¹: powoduje wymioty, drga-
wki i œmieræ. Dawka œmiertelna nikotyny
blokuje ca³kowicie przewodzenie impul-
sów nerwowych i pora¿a oœrodek odde-
chowy. 

Podana do¿ylnie dawka ni-
kotyny zawarta w jednym
papierosie mo¿e spowodo-
waæ œmieræ doros³ego cz³o-
wieka. 

Wypalenie jednego papierosa dostar-
cza organizmowi 1–2 mg nikotyny, która
najszybciej i a¿ w 90 proc. wch³ania siê
do krwi z p³uc, a wolniej przez skórê
i b³ony œluzowe jamy ustnej i nosa (z cy-
gar, fajki, tabaki). Dzia³a na niemal
wszystkie narz¹dy, ale w pierwszej ko-
lejnoœci na mózg i ca³y uk³ad nerwowy
(ju¿ po 7–10 sekundach). W zale¿noœci
od stanu emocjonalnego i wch³oniêtej
iloœci dzia³a pobudzaj¹co lub uspokajaj¹-
co [20, 25, 39]. 

Nikotyna pobudza (p³ytkie zaci¹ga-
nie) oœrodkowy uk³ad nerwowy (zwiêk-
sza czujnoœæ, u³atwia uczenie siê i zapa-
miêtywanie, os³abia ³aknienie i dra¿li-
woœæ). Dzia³a na niego m.in. przez nasile-
nie uwalniania mózgowej noradrenaliny
i dopaminy (uruchamia system nagradza-
nia podobnie jak inne substancje uzale¿-
niaj¹ce, np. kokaina czy amfetamina). Ma
dzia³anie psychoaktywizuj¹ce i euforyzu-
j¹ce. Natomiast uspokajaj¹ce (g³êbokie
zaci¹ganie) dzia³anie nikotyny zwi¹zane
jest z pobudzaniem uwalniania w mózgu
serotoniny i tym, ¿e nikotyna zwiêksza
te¿ uwalnianie beta-endorfin o dzia³aniu
przeciwbólowym [2, 9, 19, 20]. 

Nikotyna nie tylko wp³ywa na pracê
mózgu, ale te¿ innych narz¹dów i uk³a-
dów. Zwiêkszaj¹c wydzielanie adrenaliny
z rdzenia nadnerczy, powoduje przejœcio-
wy wzrost ciœnienia têtniczego krwi,
przyspieszenie akcji serca i zwê¿enie na-
czyñ krwionoœnych. W uk³adzie oddecho-
wym powoduje zwiêkszenie g³êbokoœci
i czêstoœci oddechów (ale dawka œmiertel-
na pora¿a oœrodek oddechowy w rdzeniu
przed³u¿onym). W uk³adzie pokarmo-
wym ma³e dawki pobudzaj¹ perystaltykê
jelit, a du¿e j¹ spowalniaj¹ opóŸniaj¹c
opró¿nianie ¿o³¹dka, co przed³u¿a uczu-
cie sytoœci po posi³ku. Po wypaleniu pa-
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Dym tytoniowy a zdrowie
Palenie tytoniu ka¿dego roku na œwiecie zabija 3–4 mln ludzi (10 tys. osób dziennie), a prze-
widuje siê dalszy wzrost tej liczby (nawet do 10 mln w roku 2025), jeœli spo¿ycie tytoniu siê
nie zmniejszy [8, 18, 33]. Eksperci amerykañscy szacuj¹, ¿e w USA nikotyna jest przyczyn¹
20 proc. wszystkich zgonów.

Ryc. 1
�ród³o: CDC, MMWR 1997; 46; 448-51W: NIDA Research Report- Nicotine Addiction, 1998

W
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pierosa wzrasta poziom glukozy, kortyzo-
lu i innych hormonów we krwi. 

Skutki zdrowotne 
palenia

Najpowa¿niejsze z chorób odtytonio-
wych, na które cierpi¹ zarówno aktywni,
jak i bierni palacze, to nowotwory z³oœli-
we, choroby uk³adu kr¹¿enia (choroba
niedokrwienna serca, zawa³, mia¿d¿yca
zarostowa koñczyn dolnych, udary mó-
zgu) i uk³adu oddechowego. 

Uk³ad pokarmowy:
Sk³adniki dymu tytoniowego zwiêkszaj¹
wydzielanie soków trawiennych, co mo-
¿e przyczyniaæ siê do nie¿ytu ¿o³¹dka
i choroby wrzodowej. Nikotyna hamuje
wydzielanie trzustkowe i ruchy perystal-
tyczne przewodu pokarmowego, opóŸ-
niaj¹c opró¿nianie ¿o³¹dka z treœci po-
karmowej. Do chorób zwi¹zanych z pa-
leniem tytoniu nale¿¹: choroba wrzodo-
wa ¿o³¹dka i dwunastnicy, refluks ¿o³¹d-
kowo-prze³ykowy, przewlek³e zapalenie
trzustki, choroba Crohna i polipy jelita
grubego [28, 32, 39]. 

Choroby dermatologiczne 
zwi¹zane z paleniem tytoniu to ³uszczy-
ca, wczeœniejsze starzenie siê skóry
i zmarszczki, ziemista i wysuszona cera
oraz ³ami¹ce siê paznokcie i w³osy [28].

Zaburzenia zwi¹zane z p³odnoœci¹
i ci¹¿¹

Toksyny dymu tytoniowego niekorzyst-
nie wp³ywaj¹ na ¿ywotnoœæ gamet, zdol-
noœæ do zap³odnienia, wczesne podzia³y
zarodkowe i implantacjê poczêtego dziec-
ka. U mê¿czyzn powoduj¹ zmniejszenie
liczby plemników w nasieniu i poziomu
testosteronu we krwi, u kobiet zaœ zabu-
rzenia owulacji i wczeœniejsz¹ menopau-
zê [20, 39]. 

(Palenie podczas ci¹¿y – patrz str. 12) 

Choroby reumatologiczne
zwi¹zane z paleniem papierosów to oste-
oporoza (wystêpuje czêœciej u pal¹cych
kobiet) i reumatoidalne zapalenie sta-
wów [28]. 

Choroby infekcyjne
zwi¹zane z paleniem to: gruŸlica, in-
fekcje pneumokokowe i meningoko-
kowe [28]. 

Choroby endokrynologiczne
to: choroby tarczycy – nadczynnoœæ tar-
czycy (choroba Gravesa) i zaburzenia
wydzielania innych hormonów [28]. 

Do innych chorób i stanów patolo-
gicznych zwi¹zanych z paleniem papie-
rosów nale¿¹: os³abienie zmys³u smaku
i wêchu, paradontoza, przerost prostaty,
zgaga, katarakta, tytoniowe niedowidze-
nie, zwyrodnienie plamki zwi¹zane
z wiekiem. Istotne znaczenie maj¹ te¿ ta-
kie krótkoterminowe nastêpstwa palenia
jak nieœwie¿y oddech, po¿ó³k³e palce,
skrócenie oddechu, zmiana zabarwienia
zêbów [34]. 

Interakcje
Substancje chemiczne zawarte w dy-

mie tytoniowym os³abiaj¹ dzia³anie wielu
przyjmowanych leków, a potêguj¹ szko-
dliwe dzia³anie alkoholu, azbestu i pro-
mieniowania jonizuj¹cego na organizm
cz³owieka. Palenie papierosów i picie al-
koholu znacznie zwiêksza ryzyko rozwo-
ju raka prze³yku, jamy ustnej i krtani: ry-
zyko raka jamy ustnej jest u palaczy 7 ra-
zy wy¿sze, u nadu¿ywaj¹cych alkohol
6 razy, a u uzale¿nionych od alkoholu i ni-
kotyny 38 razy wy¿sze [31, 41]. 

Dzia³anie dymu 
tytoniowego na uk³ad oddechowy

Uk³ad oddechowy (tak¿e palaczy
biernych) jest bezpoœrednio nara¿ony na
dzia³anie dymu tytoniowego. Substancje
dra¿ni¹ce dymu zwê¿aj¹ce oskrzela i po-
woduj¹ce kaszel oraz zwiêkszaj¹ce wy-
dzielanie œluzu w drogach oddechowych,
niszcz¹ te¿ naturalne mechanizmy
obronne uk³adu oddechowego, zw³asz-
cza rzêski, które w normalnych warun-
kach usuwaj¹ drobnoustroje i zanie-
czyszczenia dostaj¹ce siê do dróg odde-
chowych. W zwi¹zku z tym dochodzi do
zaburzenia oczyszczania dróg oddecho-

wych, zalegania w nich substancji ob-
cych i œluzu, zablokowania œwiat³a
oskrzeli oraz postêpuj¹cego upoœledze-
nia w nich przep³ywu powietrza. 

Stany te sprzyjaj¹ rozwojowi prze-
wlek³ego zapalenia oskrzeli i rozedmy
p³uc (POChP), astmie oskrzelowej, in-
fekcjom górnych dróg oddechowych, od-
mie op³ucnej, zapaleniu p³uc i gruŸlicy
[24]. Przewlek³a Obturacyjna Choroba
P³uc (POChP) obejmuje rozedmê p³uc
oraz przewlek³e zapalenie oskrzeli. Jest
to obecnie jedna z najczêstszych chorób
uk³adu oddechowego, a wystêpuje g³ów-
nie u palaczy. Ryzyko œmierci z powodu
POChP wzrasta wraz z liczb¹ wypalo-
nych papierosów i d³ugoœci¹ palenia:
u pal¹cych wiêcej ni¿ 25 papierosów na
dzieñ jest ono ponad 20 razy wiêksze ni¿
u niepal¹cych. Jednoczeœnie umieralnoœæ
zwi¹zana z POChP obni¿a siê znacznie
po zaprzestaniu palenia (po 10 latach abs-
tynencji o ok. 50 proc.) [3, 12, 13, 33]. 

Wykazano, ¿e u palaczy znacznie czê-
œciej ni¿ u osób, które nigdy nie pali³y wy-
stêpuj¹ objawy chorobowe ze strony uk³a-
du oddechowego, takie jak kaszel, od-
ksztuszanie plwociny, skrócenie oddechu,
œwisty oddechowe, dusznoœæ, ³atwiejsza
mêczliwoœæ. Palenie tytoniu powoduje te¿
szybsze pogorszenie czynnoœci p³uc. Jed-
noczeœnie rzucenie palenia powoduje
ust¹pienie lub przynajmniej z³agodzenie
objawów chorobowych wynikaj¹cych
z palenia oraz, ju¿ po kilku dniach, popra-
wê czynnoœci i wydolnoœci p³uc. Przepro-
wadzone badania wykaza³y, ¿e 

im wczeœniejsze zaprzestanie
palenia, tym lepsza odzyska-
na czynnoœæ p³uc (palacze,

Ryc. 2. Efekty dzia³ania dymu tytoniowego na uk³ad oddechowy
�ród³o: Celli B. R., Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc, Khan M. G., Lynch J. P., pod red. Droszcz [w: ] 
Choroby p³uc. Diagnostyka i terapia, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner Wroc³aw 2000, s. 196
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którzy rzucili palenie przed
40. rokiem ¿ycia mieli czyn-
noœæ p³uc tak¹, jak osoby,
które nigdy nie pali³y). Ni-
gdy jednak nie jest za póŸno:
nawet ci, którzy zrezygno-
wali z palenia po szeœædzie-
si¹tce mieli p³uca znacznie
lepiej funkcjonuj¹ce ni¿ na-
dal pal¹cy [11]. 

Jak podaje prof. W. Zatoñski, palenie
tytoniu jest jedn¹ z g³ównych przyczyn
obserwowanego w Polsce od po³owy lat
60. gwa³townego wzrostu przedwczesnej
(przed 65. rokiem ¿ycia) umieralnoœci.
Mê¿czyŸni w wieku 30–60 lat umieraj¹
na choroby odtytoniowe ponad  trzykro-
tnie czêœciej, podczas gdy czêstoœæ zgo-
nów nie wynikaj¹cych z palenia tytoniu
zmniejszy³a siê w latach 1965–1994
o oko³o 30 proc. Podobne dane dotycz¹
grupy kobiet w œrednim wieku [41]. 

W 1990 roku œrednia utrata
d³ugoœci ¿ycia w Polsce na sku-
tek palenia tytoniu wynios³a
17 lat [11]. W latach 90. prawie
co drugi zgon wœród mê¿czyzn
w œrednim wieku wynika³
z palenia tytoniu. Co roku

w Polsce z powodu palenia ty-
toniu umiera oko³o 60 tys.
mê¿czyzn i 10 tys. kobiet [18]. 

Wiêkszoœci tych chorób i zgonów
mo¿na zapobiec rzucaj¹c palenie. Jeœli

natomiast choroba wyst¹pi³a, jest to naj-
lepszy sposób, aby zahamowaæ jej po-
stêp, a nawet cofn¹æ niektóre wyrz¹dzo-
ne przez tytoñ szkody. 

Amerykanie nie pozwalaj¹ ju¿ fir-
mom tytoniowym skracaæ sobie ¿ycia
i opró¿niaæ kieszeni. Obecnie pali oko³o
20 proc. Amerykanów, a spo¿ycie tyto-
niu stale siê zmniejsza. Dziœ USA s¹ li-

derem w œwiatowej modzie na niepale-
nie. Zreszt¹, ca³y œwiat przestaje paliæ.
Podczas ostatnich kilku lat Polacy rów-
nie¿ zmieniaj¹ na lepsze, chocia¿ powo-
li, swoje zachowania zdrowotne. Spo¿y-
cie tytoniu obni¿a siê (o 10 proc. w ostat-
nim dziesiêcioleciu). Równolegle

zmniejszaj¹ siê zachorowania na choro-
by uk³adu kr¹¿enia i umieralnoœæ mê¿-
czyzn na raka p³uc. Od pocz¹tku lat 90.
zmniejsza siê w Polsce przedwczesna
umieralnoœæ. Dziêki zmniejszeniu kon-
sumpcji tytoniu, w 1998 r. zmar³o z po-
wodu chorób odtytoniowych 8–10 tys.
mniej Polaków ni¿ w roku 1991 [18].

Jaros³aw Krzemieniecki

Ryc. 4, �ród³o: Peto R. i in. Mortality from smoking in developed countries 1950–2000. Oxford, UK: Oxford Uni-
versity Press, 1994: A22. [w: ] Simpson D., Doctors and Tobacco, Tobacco Control Resource Centre, 2000, s. 3

Ryc. 3 Wp³yw dymu papierosowego na organizm cz³owieka



S³u¿ba ¯yciu I/2001 9

Papierosy s¹ jedynym legalnie sprze-
dawanym na ca³ym œwiecie produktem
o udowodnionym dzia³aniu rakotwór-
czym (W. Zatoñski).

Pal¹cy umieraj¹ z powodu nowotwo-
rów 2–4 razy czêœciej ni¿ niepal¹cy [25].
Na pocz¹tku lat 90. palenie tytoniu odpo-
wiada³o w Polsce za co drugi zgon z po-
wodu chorób nowotworowych u mê¿-
czyzn i oko³o 15 proc. zgonów nowotwo-
rowych u kobiet – najczêœciej przyczyn¹
by³ rak p³uc [40]. Badania wskazuj¹, ¿e
wyeliminowanie palenia najskuteczniej
obni¿y³oby umieralnoœæ na nowotwory
z³oœliwe. Niektórzy podaj¹ nawet, ¿e rzu-
cenie palenia spowodowa³oby zmniejsze-
nie wystêpowania nowotworów ogó³em
o 30 proc. na ca³ym œwiecie [12]. 

Dym tytoniowy jest kancerogenem –
zawiera liczne (zidentyfikowano ich co
najmniej 60) substancje inicjuj¹ce i przy-
spieszaj¹ce rozwój procesu nowotworo-
wego. Zwi¹zki rakotwórcze znajduj¹ siê
zarówno w g³ównym strumieniu dymu in-
halowanym przez palacza, jak i, czêsto
w wiêkszym stê¿eniu, w strumieniu bocz-

nym, który wdychaj¹ osoby niepal¹ce.
Mutageny dymu tytoniowego uszkadzaj¹
DNA i hamuj¹ procesy jego naprawy. 

Grupy zwi¹zków rakotwórczych za-
wartych w dymie tytoniowym (wg prof.
Witolda Zatoñskiego) [4, 28, 39, 41]. 

WIELOPIERŒCIENIOWE WÊGLO-
WODORY AROMATYCZNE (WWA):

w dymie tytoniowym wykryto 11 WWA
o charakterze rakotwórczym – indukuj¹
guzy narz¹dów, z którymi maj¹ bezpo-
œredni kontakt, np. prze³yku czy p³uca.
Zwiêkszaj¹ tak¿e ryzyko zachorowania
na raka oskrzeli, krtani i pêcherza mo-
czowego. 

N-NITROZOAMINY powoduj¹ zmia-
nê kodu genetycznego – mutacjê. Przy-
czyniaj¹ siê do rozwoju raka trzustki
i niektórych postaci raka p³uca (wykaza-
no to w stosunku do gruczolakoraka). 

AMINY AROMATYCZNE s¹ czyn-
nikami ryzyka rozwoju nowotworów
z³oœliwych pêcherza moczowego. 

ALDEHYDY, aldehyd mrówkowy
i aldehyd octowy s¹ kancerogenami kon-
taktowymi: w przypadku g³êbokiego in-
halowania przez palaczy g³ównego stru-
mienia dymu tytoniowego, mog¹ one od-
grywaæ rolê w rozwoju nowotworów. 

BENZEN indukuje bia³aczkê szpiko-
w¹: jej ryzyko u palaczy jest 2–3 razy
wiêksze w porównaniu z niepal¹cymi. 

NIKOTYNA w wyniku jej reakcji ze
zwi¹zkami azotu powstaj¹ zwi¹zki che-
miczne o silnym i udokumentowanym
dzia³aniu rakotwórczym. 

ZWI¥ZKI NIEORGANICZNE: pier-
wiastki promieniotwórcze i 19 metali
ciê¿kich, wiêkszoœæ potencjalnie rako-
twórczych. S¹ wœród nich œladowe ilo-
œci arsenu (zwi¹zanego z nowotworami
p³uca), niklu, chromu (zwi¹zanego
z nowotworami jamy nosowej, p³uca,
krtani), kadmu (zwi¹zanego z nowo-

Palenie tytoniu a nowotwory

Ryc. 5, �rod³o: Ch³ap Z., Etiopatogeneza nowotworów. [w: ] Maœliñski S., Ry¿ewski J., (red.) Patofizjologia.,
Wyd. II, PZWL Warszawa 1998, s. 882

Ryc. 6, �ród³o: Peto R. i in. Mortality from smoking in developed countries 1950–2000. Oxford, UK: Oxford Uni-
versity Press, 1994, A22. [w: ] Simpson D., Doctors and Tobacco. Tobacco Control Resource Centre, 2000, s. 6. 
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tworami prostaty i nerek) oraz rtêci
i o³owiu. 

Nowotwory zwi¹zane z paleniem
tytoniu

Szacuje siê, ¿e palenie tytoniu jest
zwi¹zane z rozwojem kilkunastu lokali-

zacji nowotworów. Silny zwi¹zek ustalo-
no z nowotworami p³uca (12–20 razy
czêœciej u pal¹cych), krtani (5–9 razy
czêœciej u pal¹cych), gard³a, prze³yku
(3–4 razy czêœciej u pal¹cych), jamy ust-
nej (4–10 razy czêœciej u pal¹cych),
miedniczek nerkowych, pêcherza mo-
czowego (2–3 razy czêœciej u pal¹cych)
i trzustki. Istnieje równie¿ zwi¹zek z no-
wotworami ¿o³¹dka, nosa, wargi, w¹tro-
by, nerki, szyjki macicy, piersi i z bia-
³aczk¹ [4]. 

Nowotwory jamy ustnej, gard³a,
prze³yku i krtani czêœciej wystêpuj¹
u osób pal¹cych, a zwi¹zane s¹ z pa-

leniem tytoniu, w szczególnoœci cy-
gar i fajek. Kancerogenne sk³adniki
dymu tytoniowego rozpuszczalne
w p³ynach ustrojowych docieraj¹ do
ró¿nych narz¹dów organizmu i mog¹
w nich inicjowaæ rozwój procesu no-

wotworowego (np. rak pêcherza mo-
czowego). 

Nowotworem z³oœliwym najsilniej
zwi¹zanym z paleniem tytoniu jest rak
p³uca, a w³aœciwie oskrzela, bo wywo-
dzi siê on najczêœciej z nab³onka wy-
œcielaj¹cego oskrzela. 80–90 proc.
przypadków raka p³uca jest spowodo-
wanych paleniem [11, 22, 39]. Zanim
rozpoczê³a siê produkcja przemys³owa
papierosów, rak p³uca by³ chorob¹
rzadk¹, obecnie jest to najczêœciej roz-
poznawany nowotwór na œwiecie i naj-
czêstsza przyczyna zgonów nowotwo-
rowych. W USA w latach 40. i 50. na-
st¹pi³ wzrost umieralnoœci z powodu

Ryc. 7, �ród³o: Zatoñski W., PrzewoŸniak K. (red.), Palenie tytoniu w Polsce: postawy, nastêpstwa zdrowotne
i profilaktyka, Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa 1996, s. 219

Zmiany nowotworowe w nerkach (fot. arch. CM UJ)

Zmiany nowotworowe w krtani (fot. arch. CM UJ)

Zmiany nowotworowe w oskrzelach (fot. arch. CM UJ)

Ryc. 8
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raka p³uca, co odpowiada³o zwiêkszo-
nemu spo¿yciu papierosów w latach
20. i 30. naszego stulecia. Podobnie

w Polsce do pocz¹tku lat 90. nastêpo-
wa³ wzrost zgonów mê¿czyzn spowo-
dowanych bardzo wysok¹ konsumpcj¹
tytoniu w latach 70. i na pocz¹tku lat
80. [18]. D³ugi okres utajenia miêdzy
paleniem a wyst¹pieniem objawów ra-
ka p³uca jest zwi¹zany z trwaj¹cym
wiele lat procesem kancerogenezy
w komórkach nab³onka wyœcielaj¹cego
oskrzela [41]. 

Wed³ug badañ amerykañskich ryzyko
zgonu z powodu raka p³uca jest w grupie
pal¹cych mê¿czyzn 21 razy, a w grupie

pal¹cych kobiet 12 razy wy¿sze w po-
równaniu z osobami, które nigdy nie pa-
li³y [11]. Ryzyko rozwoju tego nowo-
tworu jest te¿ zwiêkszone u biernych pa-
laczy: niepal¹ce ¿ony pal¹cych mê¿ów
czêœciej umieraj¹ na raka p³uca ni¿ ¿ony
niepal¹cych. 

Przypuszcza siê, ¿e na raka p³uca wy-
wo³anego biernym paleniem tytoniu
umiera w Polsce co roku kilkaset osób. 

Jednoczeœnie istotnie zmniejsza siê
ryzyko rozwoju raka p³uca po rzuceniu
palenia. Po oko³o 15 latach abstynencji
ryzyko maleje o 80–90 proc. w porówna-
niu z osobami nadal pal¹cymi [11, 22].
Chocia¿ nigdy nie obni¿a siê ono do po-
ziomu ryzyka osób, które nigdy nie pali-
³y, korzyœci z rzucenia palenia s¹ w tej
kwestii niepodwa¿alne i jest to najlepsza
rzecz, jak¹ mo¿na zrobiæ, aby zapobiec
rozwojowi tego i innych nowotworów. 

Palenie jest zwi¹zane z kilkoma posta-
ciami raka oskrzela. Najczêstsz¹ postaci¹
jest rak p³askonab³onkowy, jednak od
koñca lat 70. zaobserwowano w niektó-
rych krajach wzrost wystêpowania gru-
czolakoraka, co naukowcy wi¹¿¹ ze zmia-
n¹ stylu palenia: wybieraj¹c „lekkie” pa-
pierosy palacze zwiêkszyli intensywnoœæ
i objêtoœæ inhalowanego dymu, a tak¿e
g³êbokoœæ zaci¹gania siê, aby utrzymaæ
okreœlony poziom nikotyny we krwi. N-n-
itrozoaminy (których zawartoœæ w papie-
rosach wzrasta w ostatnich latach), praw-
dopodobnie wywo³uj¹ce gruczolakoraka
oskrzela, s¹ aktywowane do zwi¹zków
o silnym dzia³aniu rakotwórczym w boga-
to unaczynionych obwodowych czêœciach
dróg oddechowych, gdzie dostaj¹ siê pod-
czas g³êbokiej inhalacji dymu. Jednocze-
œnie czêstoœæ raka p³askonab³onkowego,
zwi¹zanego z dzia³aniem WWA, utrzy-
muje siê na sta³ym poziomie. 

Jaros³aw Krzemieniecki

Zmiany nowotworowe w oskrzelach (fot. arch. CM UJ)

Ryc. 9, �ród³o: Hays J. T., Dale L. C., Hurt R. D., Croghan I. T., Choroby spowodowane paleniem papierosów.
Medycyna po Dyplomie 1999, 8/9, s. 34 (dane z US Department of Health and Human Services). 

Ryc. 10, �ród³o: Zatoñski W., PrzewoŸniak K. (red.), Palenie tytoniu w Polsce: postawy, nastêpstwa zdrowotne
i profilaktyka. Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa 1996, s. 228
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Niektóre sk³adniki dymu tytoniowego
(np. tlenek wêgla, amoniak, tlenki azotu,
N-nitrozominy, benzen, kadm) wystêpuj¹
w wy¿szym stê¿eniu w strumieniu bocz-
nym dymu ni¿ w strumieniu g³ównym
[41]. 

Niepal¹cy doroœli, przebywaj¹cy w oto-
czeniu palaczy czêœciej zapadaj¹ na choro-
by uk³adu oddechowego (w tym raka p³uc)
i choroby uk³adu kr¹¿enia (w tym na choro-
bê niedokrwienn¹ serca) [6, 22, 25, 40, 41].
Uwa¿a siê, ¿e oko³o 20-30 proc. nowotwo-
rów z³oœliwych p³uc u osób niepal¹cych
jest zwi¹zanych z biernym paleniem [6]. 

Choroby uk³adu kr¹¿enia i uk³adu od-
dechowego u dzieci wynikaj¹ w du¿ej
mierze z nara¿enia na dym tytoniowy.
Dotyczy to astmy oskrzelowej u dzieci,
zapalenia ucha œrodkowego, oskrzeli,
p³uc i zatok oraz innych infekcji. 

Dzieci, których rodzice pal¹
2-3 razy czêœciej zapadaj¹ na
choroby uk³adu oddechowe-
go oraz maj¹ zmniejszon¹
objêtoœæ p³uc. Równie¿ ryzy-
ko rozwoju raka p³uca w wie-

ku dojrza³ym podwaja siê, je-
œli ekspozycja na palenie jed-
nego z rodziców trwa co naj-
mniej 25 lat, a w przypadku
palenia przez dwoje rodzi-
ców 12,5 roku [3, 10, 33, 41]. 

Bierne palenie szkodzi tak¿e cz³owie-
kowi w prenatalnej fazie ¿ycia. Badania
epidemiologiczne wykaza³y, ¿e w Polsce
oko³o 30 proc. kobiet pali w ci¹¿y [41].
Przez ³o¿ysko przenikaj¹ zarówno niko-
tyna, jak i tlenek wêgla, a stê¿enie niko-
tyny mo¿e byæ nawet o 15 proc. wy¿sze
u poczêtego dziecka ni¿ u matki. Nikoty-
na i tlenek wêgla zmniejszaj¹ przep³yw
krwi przez ³o¿ysko i zmniejszaj¹ iloœæ
tlenu dostarczanego dziecku. Pozostaje
ono w stanie niedotlenienia, co powoduje
zahamowanie jego rozwoju [10, 25]. 

Palenie przez kobiety w ci¹¿y
zwiêksza ryzyko poronienia
samoistnego, porodu przed-
wczesnego (oko³o 13 proc.
wszystkich przedwczesnych
porodów mo¿e byæ spowodo-
wanych tym, ¿e matka pali),
urodzenia martwego dziecka,
powik³añ oko³oporodowych
zwi¹zanych z opóŸnionym
rozwojem p³uc, niewydolno-
œci oddechowej, zaburzeñ

Szkodliwoœæ biernego palenia tytoniu
Szacuje siê, ¿e co najmniej 50–60 proc. doros³ych, 60 proc. dzieci i 42 proc. m³odzie¿y w Pol-
sce jest nara¿onych na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego wydychanego przez palaczy
i powstaj¹cego w przerwach miêdzy zaci¹ganiem w wyniku tlenia siê papierosa. 

Ryc. 11, �ród³o: Barad CB. Occup Health Saf 1979; 48: 21-4; IUATLD/UICTMR 1997, [w:] Florek E. Analiza na-
ukowych dowodów wp³ywu wymuszonego „biernego palenia” na zdrowie. Centrum Onkologii-Instytut Warszawa

Ryc. 12, �ród³o: Haby MM et al. Pediatr Pulmonol 1994; 18: 323-9 IUATLD/UICTMR 1997, [w:] Florek E. Analiza
naukowych dowodów wp³ywu wymuszonego „biernego palenia” na zdrowie. Centrum Onkologii-Instytut Warszawa.
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kardiologicznych oraz niskiej
masy urodzeniowej noworod-
ka – 2 razy wiêksze ryzyko,
gdy matka pali w ci¹¿y (nie
dochodzi do tego, jeœli matka
przestaje paliæ przed pocz¹t-
kiem trzeciego trymestru). 

Przypuszcza siê, ¿e cyjanek zawarty
w dymie przyczynia siê do opóŸnienia
wzrostu noworodków i zwiêkszonej
œmiertelnoœci oko³oporodowej: œmiertel-
noœæ noworodków kobiet pal¹cych na-
wet mniej ni¿ 10 papierosów dziennie
jest niemal o 100 proc. wiêksza ni¿ no-
wonarodzonych dzieci matek niepal¹-
cych. Kadm i inne zwi¹zki zawarte w dy-
mie tytoniowym mog¹ te¿ prowadziæ do
powstania wad wrodzonych u dzieci pa-
l¹cych kobiet [10, 20, 32]. PóŸniejsze na-
stêpstwa palenia w ci¹¿y to deficyty
w rozwoju fizycznym (ni¿szy wzrost)
i emocjonalnym, zdolnoœciach intelektu-
alnych (znacz¹ce, o ok. 10 punktów, ob-
ni¿enie ilorazu inteligencji dzieci) i w za-
chowaniu dzieci [9]. Tak¿e zespó³ nag³e-
go zgonu niemowlêcia dotyczy czêœciej
dzieci pal¹cych rodziców [25, 33, 41].
Niemowlêta matek pal¹cych nara¿one s¹
podwójnie, bo spo¿ywaj¹ tak¿e sk³adniki
tytoniu zawarte w mleku matki. 

Palenie tytoniu sprzyja te¿ innym po-
wik³aniom zwi¹zanym z ci¹¿¹, takim jak: 

³o¿ysko przoduj¹ce, przedwczesne
odklejenie ³o¿yska, krwawienie w ci¹¿y
i przedwczesne pêkniêcie b³on p³odo-
wych [41]. 

Szkodliwoœæ biernego palenia dla
zdrowia zarówno doros³ych, jak i dzieci
jest niepodwa¿alna. Stanowi ono du¿y

problem, zw³aszcza jeœli chodzi o dzieci,
które nieœwiadome zagro¿enia i bezbron-
ne ponosz¹ niezas³u¿enie konsekwencje
na³ogu doros³ych. 

Toksycznoœæ i kancerogennoœæ pa-
pierosów sprzedawanych w Polsce

Gwa³towny wzrost spo¿ycia wyro-
bów tytoniowych oraz niekorzystna
struktura palenia tytoniu w naszym kraju
sprawiaj¹, ¿e 

Polska nale¿y do pañstw
o najwy¿szej umieralnoœci na
choroby odtytoniowe, w tym
nowotwory z³oœliwe. Wyniki
badañ chemicznych wskazu-
j¹, ¿e poziom substancji tok-
sycznych w polskich papie-
rosach jest wy¿szy od tych

w papierosach produkowa-
nych w wielu krajach euro-
pejskich i USA. 

Wprowadzone w 1991 roku przez
Polski Komitet Normalizacji dopuszczal-
ne normy w sprzedawanych w Polsce pa-
pierosach doprowadzi³y do znacznego
spadku stê¿enia tych substancji w papie-
rosach. Ale wed³ug kryteriów WHO, stê-
¿enie substancji smolistych i nikotyny
w papierosach dostêpnych na polskim
rynku jest ci¹gle wysokie. Ci¹gle jeste-
œmy w tyle za krajami UE. 

W ostatnich latach znaczenia nabiera-
j¹ te¿ aromaty, czêsto o zastrze¿onym
(nieznanym) sk³adzie chemicznym, któ-
rych dzia³anie mo¿e nie byæ obojêtne dla
organizmu. Dowodz¹ tego badania epide-
miologiczne wskazuj¹ce na wy¿sze
w porównaniu z niepal¹cymi ryzyko raka
p³uc u palaczy papierosów mentolowych. 

Jaros³aw Krzemieniecki

Ryc. 13, �ród³o: Rubin DH et al. Lancet 1986; ii 415-7; IUATLD/UICTMR 1997, [w:] Florek E. Analiza nauko-
wych dowodów wp³ywu wymuszonego „biernego palenia” na zdrowie. Centrum Onkologii-Instytut Warszawa

alenie tytoniu jest uzale¿nie-
niem równie silnym, jak uza-
le¿nienie od narkotyków, a cza-

sem nawet ocenianym jako silniejsze;
niektórzy pacjenci, którzy odstawili al-
kohol, heroinê czy kokainê twierdz¹, ¿e
rzuciæ palenie jest o wiele trudniej. Uza-
le¿nienie od nikotyny powinno byæ trak-
towane jako problem medyczny i leczo-
ne tak, jak ka¿da inna choroba: w³aœnie

ono jest g³ówn¹ przyczyn¹ uniemo¿li-
wiaj¹c¹ rzucenie palenia. Prof. W. Za-
toñski kieruj¹cy badaniami nad zdro-
wiem Polaków w Centrum Onkologii
w Warszawie szacuje, ¿e prawie 50 proc.
pal¹cych Polaków jest g³êboko biolo-
gicznie uzale¿nionych od nikotyny [34]. 

Podobnie jak inne œrodki uzale¿niaj¹-
ce nikotyna oddzia³uje na systemy na-
gradzania w mózgu zwi¹zane z odczu-

waniem przyjemnoœci, powoduje zwiêk-
szenie iloœci dopaminy w po³¹czeniach
miêdzyneuronalnych stymuluj¹c system
nagradzania. Dopamina daje odczucie
przyjemnoœci po zapaleniu papierosa,
wzmacnia uzale¿nienie, a obni¿enie jej
poziomu w centralnym systemie nerwo-
wym jest odpowiedzialne za objawy od-
stawienia po rzuceniu palenia. 

Poza tym papieros wyzwala reakcje
odruchowe zwi¹zane z ró¿nymi zmys³a-
mi np. wzrokiem, s³uchem, wêchem,
które pobudzaj¹ system dopaminergicz-
ny i wywo³uj¹ potrzebê œrodka uzale¿-
niaj¹cego: g³ód nikotyny. Stres tak¿e sty-
muluje system dopaminergiczny i dlate-
go wyzwala potrzebê palenia. Wed³ug

Uzale¿nienie
P



ostatnich badañ ju¿ niewielkie iloœci ni-
kotyny mog¹ wytworzyæ w komórkach
nerwowych tworz¹cych system nagra-
dzania taki stan pobudliwoœci, ¿e mózg
bêdzie chcia³ jej wiêcej. Ju¿ pierwszy za-
palony papieros mo¿e wyzwoliæ tê reak-
cjê, a tym samym uzale¿nienie od niko-
tyny [26, 29]. 

Uzale¿nienie od nikotyny rozpoznaje
siê, je¿eli wystêpuj¹ przynajmniej
trzy z poni¿szych cech: silne pragnienie
lub poczucie przymusu jej przyjmowa-
nia, tolerancja, zespó³ abstynencyjny,
czas trwania na³ogu d³u¿szy ni¿ palacz
przewidywa³, wiele nieudanych prób
zerwania z na³ogiem, ograniczenie lub
zaniechanie jakichœ dzia³añ z powodu
na³ogu, trwanie w na³ogu mimo jego
szkodliwego wp³ywu na zdrowie i ¿ycie
osobiste. 

Palenie tytoniu jest uzale¿nieniem
psychicznym (polega na przymusie za-
palenia papierosa, aby osi¹gn¹æ uczucie
odprê¿enia) i najprawdopodobniej fi-
zycznym. Kryteriami zale¿noœci fizycz-
nej s¹ tolerancja i zespó³ fizycznych ob-
jawów odstawienia. Tolerancja to stan
obni¿onej wra¿liwoœci organizmu na
skutki dzia³ania u¿ywki: polega na ko-
niecznoœci podawania coraz wiêkszych
dawek dla otrzymania takiego samego
efektu. W ci¹gu dnia wzrasta tolerancja
na dzia³anie nikotyny: pal¹cy twierdz¹,
¿e pierwszy papieros w ci¹gu dnia spra-
wia im najwiêksz¹ przyjemnoœæ. Nato-
miast objawy po zaprzestaniu palenia
(abstynencyjne) to g³ód papierosa, dra¿-
liwoœæ, frustracja, agresja, lêk, niepokój,
wzrost napiêcia, trudnoœci w koncentra-
cji, nadmierna sennoœæ lub bezsennoœæ,
depresja oraz dolegliwoœci somatyczne
(zwolnienie akcji serca, spadek ciœnie-

nia, wzrost apetytu i masy cia³a, bóle
g³owy czy dolegliwoœci ¿o³¹dkowe). Na
ogó³ objawy te osi¹gaj¹ maksymalne na-
silenie w ci¹gu tygodnia, a wiêkszoœæ
z nich ustêpuje najczêœciej po okresie
3 do 4 tygodni od zaprzestania palenia.
Tylko zwiêkszenie apetytu i g³ód nikoty-
nowy mog¹ utrzymywaæ siê d³u¿ej,
a chêæ zapalenia papierosa czêsto powra-
ca nawet po miesi¹cach czy latach od
rzucenia palenia [9, 39, 41]. 

Papierosy o ma³ej zawartoœci niko-
tyny nie zmniejszaj¹ zagro¿enia, gdy¿

palacz zwiêksza intensywnoœæ zaci¹ga-
nia siê, g³êbokoœæ inhalacji i objêtoœæ
wci¹ganego dymu, aby dostarczyæ po-
trzebn¹ dla „uzale¿nionego mózgu”
iloœæ nikotyny, co powoduje wzrost za-
gro¿enia jego rakotwórczymi sk³adni-
kami. Papierosy o ma³ej zawartoœci ni-
kotyny uzale¿niaj¹ równie mocno jak
zwyk³e papierosy, gdy tymczasem
wiêkszoœæ ludzi uwa¿a je mylnie za
mniej niebezpieczne [15, 23, 39]. 

Do uzale¿nienia tytoniowego przy-
czyniaj¹ siê czynniki fizjologiczne
i psychologiczne, ale tak¿e socjologicz-
ne: palenie najczêœciej rozpoczyna siê
w okolicznoœciach towarzyskich lub
przez naœladownictwo [8]. Kolejne eta-
py na drodze do uzale¿nienia to ekspe-
rymentowanie z papierosami, uczenie
siê palenia i w koñcu nawykowe u¿y-
wanie tytoniu, przy czym etapy te czê-
sto nastêpuj¹ tak szybko jeden po dru-
gim, ¿e oko³o 20 proc. m³odzie¿y uza-
le¿nia siê od nikotyny ju¿ po miesi¹cu
okazjonalnego palenia, przy czym ob-
jawy uzale¿nienia s¹ u dzieci i m³odzie-
¿y równie silne jak u doros³ych palaczy
[16, 37]. Firmy tytoniowe dobrze wie-
dz¹, ¿e uzale¿nienie najczêœciej rozpo-
czyna siê w okresie dorastania. Dlatego
kieruj¹ reklamy papierosów szczegól-
nie do osób m³odych.

Ryc. 15, �ródlo: SMG/KRC Poland, 1999 r. 
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Ryc. 14, �ród³o: BMJ; 320; 12.02.2000 (NICOTINE ADDICTION IN BRITAIN) 
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LECZENIE UZALE¯NIENIA OD TY-
TONIU

W Polsce 70–80 proc. osób pal¹cych
pragnie rzuciæ palenie [41]. 

Leczenie uzale¿nienia do nikotyny
powinno byæ kompleksowe i obejmowaæ
psychoterapiê, leczenie behawioralne
(nauka nowych zachowañ) i ewentualnie
farmakologiczne, jeœli powy¿sze metody
oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce. 

Najwa¿niejszym czynnikiem, bez
którego nie uda siê rzuciæ palenia,
jest motywacja. Najczêœciej wzmac-
niaj¹ j¹ wzglêdy zdrowotne, finanso-
we i estetyczne, troska o dobro rodzi-
ny. Wiadomo te¿, ¿e palacze, którzy
natychmiast ca³kowicie zaprzestali pa-
lenia, maj¹ wiêksze szanse na trwa³e
zerwanie z na³ogiem, ni¿ ci, którzy
stopniowo ograniczaj¹ iloœæ wypala-
nych papierosów. Wiele osób nie potra-
fi jednak rzuciæ palenia samodzielnie
i potrzebuje wsparcia ze strony osób
kompetentnych. 

Najwiêksz¹ zachêtê dla osób pal¹-
cych powinien stanowiæ fakt, ¿e rzuce-
nie palenia przynosi korzyœci zdrowot-
ne i nie tylko, bez wzglêdu na wiek.
Zaprzestanie palenia nawet po 60. roku
¿ycia jest korzystne, bo przed³u¿a ¿y-
cie i poprawia jego jakoœæ. Jednak naj-
lepiej oczywiœcie zrobiæ to jak naj-
wczeœniej – ci, którzy rzucili palenie
do trzydziestki ¿yj¹ prawie tak d³ugo,
jak ci, którzy nigdy nie palili. Po za-
przestaniu palenia organizm ju¿ od
pierwszego dnia zaczyna naprawiaæ
szkody wyrz¹dzone przez dym tytonio-
wy: poprawia siê stan uk³adu kr¹¿enia
i czynnoœæ p³uc, ustêpuj¹ stopniowo
dusznoœæ i kaszel. Z czasem zmniejsza
siê zagro¿enie chorobami uk³adu kr¹-
¿enia, uk³adu oddechowego i rakiem
p³uc, poprawia siê kondycja fizyczna,
oddech staje siê œwie¿szy, wyostrzaj¹
siê os³abione przez dym tytoniowy
zmys³y smaku i wêchu, poprawia sa-
moocena. Po rzuceniu palenia ju¿
w ci¹gu 20 min. ciœnienie têtnicze krwi
powraca do normy; w ci¹gu 24 godz.
zmniejsza siê ryzyko ostrego zawa³u
miêœnia sercowego; po kilku miesi¹-
cach poprawia siê stan uk³adu kr¹¿enia
i czynnoœæ uk³adu oddechowego; po
roku ryzyko zachorowania na chorobê
niedokrwienn¹ serca (chns) zmniejsza
siê o po³owê; po 5 latach podobnie
zmniejsza siê ryzyko zachorowania na
raka p³uca, krtani i prze³yku; natomiast
po 10 latach ryzyko rozwoju chns, a po
15 raka p³uca jest podobne jak u osoby
nigdy nie pal¹cej [38]. 

Dostêpne metody leczenia uzale¿-
nienia od tytoniu: 

1. Leczenie farmakologiczne: 
• nikotynowa terapia zastêpcza

(NTZ), w Polsce dostêpna pod postaci¹
gumy do ¿ucia i plastra przyklejanego na
skórê zawieraj¹cych nikotynê. Celem
NTZ jest z³agodzenie g³odu nikotyny
i zapobieganie wyst¹pieniu objawów od-
stawienia, przy stosowaniu ma³ych nie
wywo³uj¹cych uzale¿nienia dawek niko-
tyny. NTZ zwiêksza szansê rzucenia pa-
lenia oko³o dwukrotnie, skutecznoœæ
zwiêkszyæ mo¿na stosuj¹c dwa produkty
jednoczeœnie [14, 23]. 

• leki antydepresyjne: BUPROPION
(nazwa handlowa Zyban). Dzia³a na
oœrodkowy uk³ad nerwowy podnosz¹c po-
ziom dopaminy i noradrenaliny w mózgu:
dzia³a na system nagradzania w mózgu
podobnie jak nikotyna i w ten sposób po-
maga os³abiæ objawy abstynencji. Lek ten
zosta³ zatwierdzony przez WHO do lecze-
nia uzale¿nienia od nikotyny. Dopuszczo-
no do jego stosowania w USA, Kanadzie
i Meksyku a tak¿e w Polsce [1, 14]. 

Inne metody farmakologiczne o mniej-
szym znaczeniu i skutecznoœci to np. pre-
paraty oparte na produktach naturalnych
maj¹ce pomóc prze³amaæ potrzebê zapale-
nia papierosa, odœwie¿yæ jamê ustn¹,
zmniejszyæ apetyt itp. 

2. Metody behawioralne 
Rytua³ trzymania czy zapalania pa-

pierosa wzmacnia uzale¿nienie i utrud-
niaj¹ jego zwalczenie. Obecnie zalecane
metody terapii behawioralnej maj¹
zwiêkszaæ motywacjê do rzucenia pale-
nia oraz uczyæ technik u³atwiaj¹cych
wytrwanie w abstynencji, np. samokon-
troli zachowañ czy technik radzenia so-
bie z g³odem nikotynowym [21, 25].

3. Samokontrola
Palacz sam kontroluje swój na³óg:

wykorzystuje siê tutaj m. in. ró¿ne zda-
rzenia zwi¹zane z paleniem np. jeœli ktoœ
zazwyczaj pali³ papierosa podczas picia
kawy, powinien zmieniæ napój lub porê
jego konsumpcji. Celem jest przerwanie
jednego ogniwa na³ogu. 

4. Terapia grupowa
Opiera siê na elementach edukacji

zdrowotnej oraz pracy w grupach tera-
peutycznych, które zapewniaj¹ wsparcie
w przezwyciê¿aniu uzale¿nienia. 

5. Telefoniczna Poradnia Pomocy
Pal¹cym (PPP) 

Pracuj¹ w niej wyspecjalizowani te-
rapeuci udzielaj¹cy fachowej pomocy.
Czynna jest w Fundacji „Promocja Zdro-
wia” ul. Roentgena 5, 02-781 w Warsza-
wie pod numerem telefonu (0 22) 643 92
86 przez wiêksz¹ czêœæ roku we wtorki

w godz. 14.00–18.00, a w maju (miesi¹-
cu Œwiatowego Dnia bez Tytoniu) i w li-
stopadzie (kampania „Rzuæ palenie ra-
zem z nami”) codziennie w tych samych
godzinach [40]. 

6. Program minimalnej (krótkiej)
interwencji

Lekarze maj¹cy bezpoœredni kontakt
z uzale¿nionymi od nikotyny maj¹, czê-
sto niedoceniane, mo¿liwoœci skutecznej
pomocy pacjentom w rzucaniu palenia.
Amerykañskie agencje do spraw zdrowia
polecaj¹ lekarzom model krótkiej inter-
wencji lekarskiej tzw. „4 As”: Ask, Ad-
vise, Assist, Arrange follow-up. Polega
on na okreœleniu statusu pacjenta, pora-
dzie i motywowaniu, pomocy w wybo-
rze w³aœciwego leczenia i póŸniejszym
umacnianiu pacjenta w abstynencji (kon-
trola). 

Niektórzy zalecaj¹ tak¿e stosowanie
metod niekonwencjonalnych, jakkol-
wiek ich skutecznoœæ nie zosta³a po-
twierdzona. Nale¿¹ do nich: hipnoza
i akupunktura oraz œrodki pomocnicze
i awersyjne (atrapy papierosów, specjal-
ne filtry, p³yny do p³ukania ust pogarsza-
j¹ce smak papierosów). 

Pierwsze próby rzucenia na³ogu
rzadko koñcz¹ siê powodzeniem, dlatego
osoba zdecydowana na ten krok musi
byæ przygotowana na to, ¿e czeka j¹ kil-
ka prób. Ka¿da kolejna próba zwiêksza
jednak¿e szansê na rzucenie palenia:
uda³o siê to ju¿ oko³o 4,5 mln Polaków
[18]. 

Pamiêtaæ nale¿y o tym, ¿e mecha-
nizm uzale¿nienia polega na tym, ¿e im
d³u¿ej siê pali, tym trudniej jest zrezy-
gnowaæ. Dlatego im wczeœniej, tym le-
piej i... ³atwiej. 

Materia³y dotycz¹ce leczenia uzale¿-
nienia od tytoniu mo¿na otrzymaæ w Za-
k³adzie Epidemiologii w Centrum Onko-
logii- Instytut im. Marii Sk³odowskiej-
-Curie ul. Roentgena 5; 02-781 Warsza-
wa, tel. /fax (0 22) 6439234 i w Fundacji
„Promocja Zdrowia” ul. Sobieskiego
110/7; 00-764 Warszawa, tel. (0 22)
6445424, wew. 2015, 2051 

Skutecznym narzêdziem w walce z na-
³ogiem palenia tytoniu okazuj¹ siê kampa-
nie zdrowotne. W Polsce przyk³adem tego
rodzaju kampanii s¹ dwie ogólnopolskie
akcje przeciwtytoniowe: „Œwiatowy
Dzieñ bez Tytoniu” (obchodzony 31 maja
ka¿dego roku) oraz listopadowa akcja
„Rzuæ palenie razem z nami”. 

W latach 1991–1999 w wyniku obu
prowadzonych kampanii ok. 2 mln pol-
skich palaczy rzuci³o palenie [18, 41].

Jaros³aw Krzemieniecki
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Nawet wypalenie tylko jednego pa-
pierosa dziennie stanowi realne zagro¿e-
nie dla zdrowia. 

G³ównym problemem zdrowotnym
zwi¹zanym z paleniem jest przyœpie-
szony rozwój mia¿d¿ycy w têtnicach
i zwi¹zane z tym objawy chorób kr¹-

¿enia. Palacze aktywni i bierni czê-
œciej zapadaj¹ na zawa³ serca, udar
mózgu czy choroby naczyñ obwodo-
wych [6,19]. 

Palenie tytoniu mo¿e niekorzystnie
wp³ywaæ na samo leczenie choroby ser-
ca, u pal¹cych pacjentów korzyœci terapii

farmakologicznej s¹ zwykle mniejsze,
a zabiegowej – nawet ¿adne [8]. 

Mia¿d¿yca têtnic 

to przewlek³a choroba naczyñ spowodo-
wana odk³adaniem lipidów oraz prolife-

Wp³yw palenia papierosów 
na ryzyko chorób kr¹¿eniowych
Palenie tytoniu odpowiada za 17 do 30 proc. zgonów z powodu chorób kr¹¿enia [7]. Blisko
50 proc. zgonów zwi¹zanych z paleniem to zgony kr¹¿eniowe, przede wszystkim zawa³ ser-
ca. Wszystkie du¿e badania wykaza³y, ¿e ryzyko zawa³u i zgonu z powodu choroby niedo-
krwiennej serca jest o ok. 70 proc. wiêksze wœród palaczy w porównaniu z niepal¹cymi
i wprost proporcjonalne do iloœci wypalanych papierosów. 
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racj¹ komórek miêœniówki g³adkiej
w œcianie naczynia – palenie przyspiesza
rozwój tych procesów. Prowadzi to do
powstania tzw. blaszki mia¿d¿ycowej
usztywniaj¹cej œcianê têtnicy i zwê¿aj¹-
cej jej œwiat³o. 

Toksyny zawarte w dymie tytonio-
wym dostaj¹ siê do krwi i uszkadzaj¹
œródb³onki naczyñ krwionoœnych, co
u³atwia przyleganie p³ytek krwi, ich ak-
tywacjê i formowanie mikrozakrzepów.
W dalszej kolejnoœci dochodzi do po-
dzia³ów komórek œciany naczynia
i znacznego upoœledzenia funkcji œród-
b³onka wyœcielaj¹cego têtnice. Zmniej-
sza siê zdolnoœæ naczynia do rozszerze-
nia, a uszkodzona œciana jest bardziej po-
datna na dzia³anie zwi¹zków obkurczaj¹-
cych [2, 7, 8]. 

Dym tytoniowy zawiera tak¿e du¿e
iloœci aktywnych zwi¹zków utleniaj¹-
cych, które dostarczaj¹ wolne rodniki
tlenowe. Substancje te odpowiadaj¹
m.in. za utlenianie LDT (jedna z form
cholesterolu). Tak zmodyfikowane cz¹-
steczki o wiele ³atwiej odk³adaj¹ siê
w miejscu blaszki mia¿d¿ycowej [2].
Osocze palaczy zawiera ponadto mniej-
sze iloœci zwi¹zków chroni¹cych przed
utlenieniem, czyli tzw. zmiataczy wol-
nych rodników. Innym niezale¿nym
czynnikiem rozwoju mia¿d¿ycy jest pod-
wy¿szony poziom cholesterolu i predys-
ponuj¹cy do mia¿d¿ycy profil lipidowy.
Charakteryzuje siê on podwy¿szonymi
poziomami ca³kowitego cholesterolu,

cholesterolu LDL (tzw. z³ego cholestero-
lu) i triglicerydów oraz zmniejszonym
poziomem „dobrego” cholesterolu frak-
cji HDL [2, 3, 4]. Wszystkie wymienio-
ne cechy mo¿na zaobserwowaæ u pala-
czy. Przyjmuje siê, ¿e zmiany w warto-
œciach lipidów odpowiadaj¹ za ok. 10
proc. ca³oœci ryzyka choroby serca zale¿-
nego od palenia [3]. 

Zakrzepy i zawa³y

D³ugotrwa³e palenie papierosów
prowadzi do nadkrzepliwoœci wynika-

j¹cej z podwy¿szonej lepkoœci krwi.
Tlenek wêgla, zawarty w inhalowa-
nym dymie tytoniowym, blokuje he-
moglobinê tworz¹c cz¹steczki karbok-
syhemoglobiny niezdolnej do przeno-
szenia tlenu i zmniejszaj¹c zdolnoœæ
krwi do przenoszenia tlenu [2]. Po-
wstaje stan niedotlenienia, kompenso-
wany zwiêkszon¹ produkcj¹ czerwo-
nych krwinek w szpiku. Im wiêksza
liczba krwinek czerwonych, tym wiêk-
sza lepkoœæ krwi oraz tendencja do ak-
tywacji p³ytek i powstawania zakrze-
pów [9]. Mechanizm zawa³u u palacza
polega najczêœciej w³aœnie na wytwo-
rzeniu zakrzepu w naczyniu wieñco-
wym. 

Palenie tytoniu zwiêksza ryzyko
wyst¹pienia zawa³u: jest ono o ok.
50 proc. wiêksze wœród pal¹cych
mê¿czyzn, a w przypadku kobiet po-
nad 2 razy wiêksze w porównaniu
z niepal¹cymi. Ryzyko to zmienia siê
z wiekiem, osi¹gaj¹c najwy¿sze war-
toœci w grupie osób poni¿ej 55. roku
¿ycia (Ryc. 17) [14]. Bardzo wysokie
jest równie¿ ryzyko zgonu z powodu
choroby kr¹¿enia. Mê¿czyŸni w œred-
nim wieku, pal¹cy wiêcej ni¿ 20 pa-
pierosów dziennie, s¹ 2–3 razy bar-
dziej zagro¿eni [7, 17]. Ryzyko
w przypadku kobiet jest 5,5 razy
wiêksze w porównaniu z niepal¹cymi.
Najwy¿sze wartoœci odnotowano
wœród kobiet za¿ywaj¹cych doustne
œrodki antykoncepcyjne: w tej grupie
ryzyko mo¿e byæ nawet kilkadziesi¹t
razy wy¿sze [8]. Inne czynniki ryzyka
chorób kr¹¿enia, takie jak nadciœnie-
nie têtnicze czy podniesiony poziom
cholesterolu, równie¿ zwiêkszaj¹
œmiertelnoœæ. 
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Ryc. 17. Porównanie wzglêdnego ryzyka zawa³u w poszczególnych grupach wiekowych (ryzyko w grupie
niepal¹cych przyjêto jako 1)

Ryc. 16, Podstawowe mechanizmy dzia³ania nikotyny na uk³ad kr¹¿enia.
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Skurcz têtnicy wieñcowej

Nikotyna jest bardzo szybko absor-
bowana z dymu tytoniowego. Pobudze-
nie przez ni¹ receptorów w mózgu, nad-
nerczach i zakoñczeniach nerwowych
prowadzi do uwolnienia wielu zwi¹zków
aktywnych biologicznie, np. adrenaliny
i noradrenaliny, które zwiêkszaj¹ czê-
stoœæ i si³ê skurczów serca. Wzrasta wy-
raŸnie zapotrzebowanie miêœnia serco-
wego na tlen [27]: kiedy niewydolne kr¹-
¿enie wieñcowe nie jest w stanie zapew-
niæ w³aœciwego przep³ywu krwi, docho-
dzi do niedotlenienia miêœnia sercowe-
go, mog¹ pojawiæ siê objawy dusznicy
wieñcowej, a nawet zawa³. Têtnice zmie-
nione mia¿d¿ycowo mog¹ reagowaæ
skurczem w odpowiedzi na nikotynê. Pa-
lacze s¹ ok. 20 razy bardziej nara¿eni na
wyst¹pienie objawów zwi¹zanych ze
skurczem têtnicy wieñcowej, np. duszni-
cê naczynioskurczow¹ [2]. 

Mia¿d¿yca zarostowa têtnic ob-
wodowych 
jest kolejnym schorzeniem bezpoœred-
nio zwi¹zanym z paleniem papierosów
– pal¹cy nara¿eni s¹ na ok. 4 razy
wiêksze ryzyko rozwoju powik³añ
choroby naczyñ obwodowych. Za-
awansowane zmiany mia¿d¿ycowe
w koñczynach dolnych ograniczaj¹
dop³yw krwi do nóg. Niedokrwienie
wywo³uje bóle w trakcie chodzenia,
a póŸniej nawet podczas spoczynku.
Powstaj¹ tak¿e zmiany skóry podudzi,
owrzodzenia i infekcje. W ciê¿kich
powik³anych postaciach konieczna
mo¿e byæ amputacja koñczyn. Zmiany
w œcianie aorty mog¹ doprowadziæ do
powstania têtniaka aorty brzusznej,
który grozi pêkniêciem, ciê¿kim krwo-
tokiem wewnêtrznym i wstrz¹sem. Pa-
lenie papierosów uwa¿ane jest za je-
den z g³ównych czynników ryzyka po-
wstania têtniaka, jak równie¿ zgonu
z jego powodu. Palacze s¹ oko³o trzy
razy bardziej nara¿eni w porównaniu
z niepal¹cymi. 

Udar mózgu

Palenie papierosów zwiêksza
o 50–70 proc. ryzyko wyst¹-
pienia udaru mózgu, drugiej
co do czêstoœci przyczyny
zgonów z powodu chorób
kr¹¿enia. 

Udar mózgu spowodowany jest
ostrym niedokrwieniem mózgu (zator,
zakrzep) lub krwawieniem œródmózgo-
wym. Mo¿e doprowadziæ do œmierci lub
ciê¿kiego kalectwa. Najczêœciej wystê-
puje udar niedokrwienny (silnie zwi¹za-
ny z paleniem tytoniu), którego przyczy-
n¹ jest zwykle zakrzep w jednej z têtnic
doprowadzaj¹cych krew do mózgu. 

Ryzyko zmienia siê z wiekiem, osi¹-
gaj¹c najwiêksze wartoœci w grupie osób
poni¿ej 55. roku ¿ycia [7, 13, 16, 7]. Za-
le¿y tak¿e od iloœci wypalanych papiero-
sów: pal¹cy ponad 20 papierosów dzien-
nie s¹ 2–4 razy bardziej nara¿eni [1].
Najbardziej zagro¿eni s¹ palacze z pod-
wy¿szonym ciœnieniem têtniczym: oba
czynniki dzia³aj¹ synergistycznie zwiêk-
szaj¹c ryzyko a¿ 20 razy. Na szczêœcie,
po rzuceniu palenia ryzyko udaru
zmniejsza siê bardzo szybko, osi¹gaj¹c
poziom typowy dla nigdy nie pal¹cych
ju¿ po piêciu latach od zerwania z na³o-
giem [1, 6]. 

Podczas ostatnich kilkudziesiêciu lat
obserwuje siê w Polsce sta³y wzrost
umieralnoœci z powodu chorób kr¹¿enia
zale¿nych od palenia tytoniu. Przyk³ado-
wo w latach 60. blisko 20 proc. zgonów
kr¹¿eniowych wynika³o z palenia tyto-
niu, w latach 90. odsetek ten wzrós³ do
26 proc. [20]. 

Okazuje siê, ¿e ryzyko zgonu z po-
wodu choroby serca zmniejsza siê bar-
dzo szybko po rzuceniu palenia. Ju¿ po
roku zmniejsza siê o 50 proc., a po kilku
kolejnych latach osi¹ga wartoœci charak-
terystyczne dla populacji nigdy nie pal¹-
cych [5, 7]. Nawet zerwanie z na³ogiem
po 60. roku ¿ycia znacznie zmniejsza
szansê wyst¹pienia zawa³u lub zgonu
z innych przyczyn kr¹¿eniowych [5, 6]. 

Rzucenie palenia po pierwszym za-
wale zmniejsza ryzyko powtórnego za-
wa³u lub nag³ej œmierci sercowej
o 50 proc. [16]. Na szczêœcie pacjenci po
zawale bardzo czêsto rezygnuj¹ z pale-
nia, odsetek waha siê miêdzy
35 a 75 proc. [7]. Taki krytyczny mo-
ment silnie motywuje palacza do rzuce-
nia na³ogu. Dlatego powinien byæ mak-
symalnie wykorzystany: palaczowi trze-
ba zapewniæ odpowiedni¹ opiekê i po-
radnictwo, bo zwiêksza to jego szanse
rzucenia palenia nawet do 70 proc. [13]. 
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Badania wykazuj¹, ¿e wiêk-
szoœæ ludzi zaczyna paliæ
w bardzo m³odym wieku –
przed ukoñczeniem 18. roku
¿ycia. Je¿eli taki trend utrzy-
ma siê, to oko³o 250 mln pa-
l¹cych obecnie m³odych
umrze w przysz³oœci powodu
chorób odtytoniowych. 

Wed³ug szacunkowych danych
WHO z 1998 r., obecnie na œwiecie pali
oko³o 1,3 miliarda ludzi: 25 proc. ca³ej
populacji. Z tego prawie po³owa mê¿-
czyzn i 12 proc. kobiet. Najwiêcej pal¹-
cych ¿yje w krajach Azji Wschodniej
i Europie. Natomiast najczêœciej pali siê
w krajach wysoko rozwiniêtych, mimo
i¿ od lat 70. obserwuje siê tu tendencjê
spadkow¹. W tym samym czasie w kra-
jach œrednio rozwiniêtych zaobserwo-
wano prawie piêædziesiêcioprocentowy
wzrost konsumpcji produktów tytonio-
wych, a w krajach nisko rozwiniêtych
spo¿ycie papierosów nie zmieni³o siê
zasadniczo w ci¹gu ostatnich kilkudzie-
siêciu lat. 

W Polsce w ostatnich latach utrzy-
muje siê tendencja spadkowa: odsetek
pal¹cych od kilku lat utrzymuje siê na
wzglêdnie sta³ym poziomie i wynosi ok.
50 proc. wœród mê¿czyzn i 25 proc.
wœród kobiet. 

Niestety, palimy bardzo du-
¿o: statystyczny Polak (po-
wy¿ej 15 roku ¿ycia) pali
2300 papierosów rocznie,
czyli ok. 6,3 papierosów
dziennie – liczba ta nale¿y do
najwy¿szych na œwiecie.
Wzrasta ci¹gle liczba zgo-
nów z powodu chorób odty-
toniowych. Ogó³em w latach
90. ok. 30 proc. zgonów mê¿-
czyzn i 6 proc. zgonów ko-
biet by³o skutkiem palenia ty-
toniu. 

Papieros to jedyny legalnie dostêpny
produkt, którego u¿ywanie powoduje
œmieræ. 

Pal¹cy stanowi¹ ogromny, zapewnia-
j¹cy olbrzymie zyski rynek zbytu. Intere-
sy firm stanê³y jednak ostatnio przed po-
wa¿nym zagro¿eniem, bowiem podej-
œcie do problemu palenia zmieni³o siê ra-
dykalnie, ale papierosy przestaj¹ byæ
spo³ecznie akceptowalne, a niekiedy wy-
zwalaj¹ nawet wrogie odruchy. Jednak
w dalszym ci¹gu szkodliwe papierosy s¹
legalnym, wszêdzie dostêpnym produk-
tem, a dobrze prosperuj¹ce firmy tyto-
niowe inwestuj¹ miliony dolarów w pro-
mocjê swoich wyrobów. Pomimo wpro-
wadzanych zakazów palenia w miej-
scach publicznych oraz istotnych ograni-
czeñ dotycz¹cych reklamy, papieros jest
ci¹gle jednym z najbardziej agresywnie
promowanych produktów. 

Przemys³ tytoniowy wydaje
miliardy dolarów na marke-
ting – w samych Stanach Zjed-
noczonych ponad 5 miliardów
rocznie. Co roku z powodu pa-
lenia papierosów umiera oko³o
4 mln ludzi, a dwa razy tyle
skutecznie zrywa z na³ogiem
– firmy tytoniowe musz¹
znaleŸæ nowych klientów na
ich miejsce. 

Reklama powoduje, ¿e palenie staje
siê nawykiem postrzeganym jako nor-
malny i bezpieczny dla zdrowia. Przed-
stawiaj¹c palenie jako czynnoœæ szcze-
gólnie atrakcyjn¹ utrudnia rzucenie na³o-
gu i przyci¹ga nowych palaczy (zw³asz-
cza ludzi m³odych). 

Firmy tytoniowe twierdz¹ natomiast,
¿e kieruj¹ reklamy swoich wyrobów do
ju¿ pal¹cych. Reklama ma m. in. zapew-
niæ ich lojalnoœæ wobec marki czy infor-
mowaæ o nowych produktach. A prze-
cie¿ palacze musz¹ kupowaæ papierosy,
bo s¹ od nich uzale¿nieni. Jeœli zmienia-
j¹ markê, to i tak zwykle na papierosy tej
samej firmy. W rzeczywistoœci reklama
skierowana jest do niepal¹cych, zw³asz-
cza m³odych, ludzi – ma zachêciæ ich do

siêgniêcia po papierosa, uzale¿niæ od ni-
kotyny i eksploatowaæ, a¿ umr¹ z powo-
du raka p³uc lub zawa³u serca. 

Ujawnione podczas procesu w stanie
Minessota (USA) dokumenty firm tyto-
niowych wykaza³y, ¿e koncerny grun-
townie studiowa³y nawyki, sk³onnoœci
i ¿yczenia potencjalnych klientów: ko-
biet, dzieci oraz innych grup spo³ecz-
nych (np. zwyczajowo niewiele pal¹-
cych). 

Niektóre reklamy i akcje
marketingowe skierowane
by³y wy³¹cznie do „m³odych
palaczy” w wieku 13–14 lat,
w dokumentach okreœla siê
ich nawet jako „papierosowy
interes jutra”. 

Poniewa¿ wiêkszoœæ palaczy zaczyna
paliæ przed 20. rokiem ¿ycia, do nich
w³aœnie przemys³ tytoniowy kieruje swe
reklamy. Kampanie promocyjne bezpo-
œrednio wi¹¿¹ siê ze zwiêkszeniem
sprzeda¿y reklamowanej marki wœród
m³odzie¿y, wyraŸnie wzrasta równie¿
ca³kowite spo¿ycie tytoniu w tej grupie.
Oczywiœcie ¿adna z firm tytoniowych ni-
gdy otwarcie nie przyzna, ¿e kieruje
swoje bardzo skuteczne kampanie mar-
ketingowe do dzieci. 

Kampania Cameli w 1988 roku, wy-
korzystuj¹ca rysunkow¹ postaæ wielb³¹-
da Joe Camela doprowadzi³a do zwiêk-
szenia w ci¹gu 3 lat spo¿ycia tej marki
wœród ludzi poni¿ej 18. roku ¿ycia z 1 do
ponad 13 proc. Kiedy firma zdecydowa-
³a siê wycofaæ wizerunek Joe Camela
z reklam po fali protestów, sprzeda¿ pa-
pierosów marki gwa³townie spad³a. Na-
wiasem mówi¹c, ostatnia akcja reklamo-
wa Cameli w Polsce zaczyna przypomi-
naæ amerykañsk¹ kampaniê sprzed
10 lat... Firmy pos³uguj¹ siê równie¿ slo-
ganami, które wi¹¿¹ palenie papierosów
z Ameryk¹ – symbolem lepszego œwiata.
Najlepszym przyk³adem s¹ reklamy pa-
pierosów Marlboro. Nawet dzieci bez-
b³êdnie kojarz¹ kowboja z papierosami. 

Reklamy zmieniaj¹ papierosa w sym-
bol wolnoœci, zabawy i zdrowia. 

Decyzja o rozpoczêciu palenia jest
czêsto podejmowana pod ich wp³ywem.
Wed³ug badañ amerykañskich, reklama
skuteczniej zachêca m³odych do palenia
ni¿ rodzice i rówieœnicy, nawet jeœli an-
kietowane dzieci czêœciej wskazuj¹ ró-

Reklama, która zabija
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wieœników jako tych, którzy namówili
ich do siêgniêcia po papierosa. Potwier-
dza to np. fakt, ¿e m³odzi wybieraj¹ naj-
czêœciej drogie, reklamowane marki. 

W ostatnich latach zanotowano – mi-
mo tendencji spadkowej w ca³ej popula-
cji – zwiêkszenie czêstoœci palenia pa-
pierosów wœród nieletnich. 

Szacuje siê, ¿e w np. Stanach
Zjednoczonych ka¿dego dnia
3 tys. m³odych ludzi zaczyna
paliæ: jedna trzecia z nich
umrze przedwczeœnie z po-
wodu chorób odtytoniowych.
Wzrost ten jest œciœle skore-
lowany z intensywn¹ kampa-
ni¹ reklamow¹ skierowan¹
do ludzi m³odych. 

W ostatnich latach nasili³y siê tak¿e
akcje maj¹ce na celu ograniczenie rozpo-
wszechnienia palenia tytoniu poœród
dzieci i m³odzie¿y. Jedn¹ z nich jest
GYTS (Global Yought Tobacco Survey)
przedsiêwziêcie podjête m. in. przez
WHO. Jego celem jest zgromadzenie in-
formacji na temat rozpowszechnienia pa-
lenia w œród m³odzie¿y w krajach rozwi-
jaj¹cych siê – tak¿e w Polsce. Wed³ug
tych badañ 

W polskich miastach papie-
rosów spróbowa³o ok.
70 proc. dzieci w wieku od
13 do 15 lat. 30 proc. pali³o
w ci¹gu ostatniego miesi¹ca,
a 25 do 30 proc. siêgnê³o po
pierwszego papierosa przed
ukoñczeniem 10. roku ¿ycia. 

Podobnie wysokie odsetki zanotowa-
no tylko w krajach by³ego bloku
wschodniego szczególnie na Ukrainie
i w Rosji. Z analizy oddzia³ywania rekla-
my na m³odych wynika, ¿e jedynie 35
proc. spoœród ankietowanych widzia³o
w ci¹gu ostatnich 30 dni reklamy antyty-
toniowe, natomiast prawie 90 proc. wi-
dzia³o reklamy papierosów. 

Obejœæ zakaz

Niedopuszczalne jest umieszczanie
billboardów tytoniowych ani reklam pa-

pierosów w prasie m³odzie¿owej. Istnie-
je jednak wiele sposobów na ominiêcie
tych ograniczeñ: ka¿da niemal reklama
tytoniu przedstawia radosnych nastolat-
ków tworz¹cych luzack¹ paczkê. Tym-
czasem przemys³ tytoniowy przyj¹³ po-
dobno dobrowolnie (o czym mo¿na po-
czytaæ choæby na stronie internetowej
Krajowego Stowarzyszenia Przemys³u
Tytoniowego), ¿e nie bêdzie wykorzy-
stywa³ w reklamie osób maj¹cych mniej
ni¿ 25 lat. Podobnie poczytne, tak¿e
wœród m³odzie¿y, gazety i magazyny za-
wieraj¹ zwykle po kilka ca³ostronnico-
wych reklam tytoniu, w ten sposób ³a-
two omija siê uchwalony zakaz reklamy
w magazynach m³odzie¿owych. 

Kiedy wiele krajów – miedzy inny-
mi w Unii Europejskiej – wprowadzi³o
ograniczenie reklamy papierosów, fir-
my tytoniowe rozpoczê³y poszukiwanie
nowych, równie¿ ukierunkowanych na
ludzi m³odych, metod promocji swoich
produktów. Mo¿emy do nich zaliczyæ
np. sponsorowanie wydarzeñ sporto-
wych, promocje koncertów rockowych
i dyskotek, umieszczanie znaków fir-
mowych na innych produktach, darmo-
we rozdawanie papierosów i innych
produktów oznakowanych mark¹ tyto-
niu podczas wydarzeñ gromadz¹cych
m³odzie¿ – w dyskotekach czy pubach.
Do arsena³u metod wykorzystywanych
przez firmy tytoniowe nale¿y zaliczyæ
tak¿e tzw. przed³u¿acze. S¹ to produkty
(koszulki, czapeczki, torby, parasole)
nie maj¹ce nic wspólnego z papierosa-
mi poza tym samym logo. Dziêki nim
reklamuje siê znak towarowy. 

Specjalnie dla kobiet... 

M³odym ludziom razem z papierosa-
mi sprzedaje siê obrazy, mity zachodnie-
go stylu ¿ycia. M³odym kobietom – po-
czucie niezale¿noœci i atrakcyjnoœci. Na
œwiecie pali obecnie ok. 250 mln kobiet,
a koncerny tytoniowe w dalszym ci¹gu
prowadz¹ agresywn¹ kampaniê zachêca-
j¹c¹ nastolatki do siêgniêcia po papiero-
sa. Wed³ug ostro¿nych prognoz, do roku
2025 liczba pal¹cych kobiet mo¿e siê
potroiæ. Rozpowszechnienie palenia
wœród kobiet jest najwy¿sze w krajach
europejskich (zw³aszcza Danii i Norwe-
gii) i wynosi ok. 23 proc. W krajach roz-
wijaj¹cych siê odsetek pal¹cych kobiet
wzrasta, g³ównie wskutek bardzo agre-
sywnej kampanii reklamuj¹cej wyroby
tytoniowe. Sytuacja taka wystêpuje min.
w wielu krajach Azji Po³udniowej, gdzie
palenie jest uto¿samiane z nowoczesno-

œci¹ i uwolnieniem od tradycyjnych ról
spo³ecznych. Oprócz nowotworów
i chorób serca, pal¹ce kobiety nara¿one
s¹ na wyst¹pienie wielu innych dzia³añ
ubocznych na³ogu, takich jak niep³od-
noœæ i powik³ania ci¹¿y. Równoczesne
za¿ywanie hormonalnych œrodków
antykoncepcyjnych i palenie tytoniu
podnosi ryzyko zgonu z powodu cho-
roby serca nawet 20 do 40 razy w po-
równaniu z niepal¹cymi. 

Przemys³ tytoniowy wykorzystuje
w reklamach wizerunek nowoczesnej,
aktywnej i atrakcyjnej kobiety, która pa-
li po to, aby podkreœliæ swoj¹ niezale¿-
noœæ. Niektóre papierosy s¹ k³amliwie
reklamowane jako „lekkie”, „o ³agod-
nym zapachu” i szczególnie czêsto wy-
bierane przez m³ode kobiety. 

Pewne marki, promowane w specjal-
nych, zakrojonych na szerok¹ skalê kam-
paniach, zosta³y stworzone specjalnie dla
kobiet. Z roku na rok wzrasta ich sprze-
da¿ – tak jak odsetek pal¹cych kobiet. 

Akcje reklamowe s¹ szczególnie
agresywne w rejonach, gdzie palenie
wœród kobiet nie jest akceptowane ze
wzglêdów kulturowych, np. w Indiach.
Firmy tytoniowe proponuj¹ tutaj nawet
sprzeda¿ wysy³kow¹, jeœli kobieta z ró¿-
nych wzglêdów nie chce kupowaæ papie-
rosów w sklepie. 

Badania prowadzone w ponad 100
krajach œwiata wskazuj¹, ¿e czêœciowe
ograniczenie reklamy papierosów nie do-
prowadza do redukcji spo¿ycia. Kiedy
prawo (jak w Polsce) zabrania reklamy
tylko w wybranych rodzajach mediów,
mo¿na ³atwo omin¹æ zakazy. Jedynie
wprowadzenie rozleg³ych ograniczeñ: we
wszystkich mediach i obejmuj¹cych tak¿e
inne formy promocji, wydaje siê efektyw-
nym sposobem walki z nikotynizmem. 

Eksperci twierdz¹, ¿e jedynie
wprowadzenie ca³kowitego
zakazu reklamy i promocji
mo¿e zredukowaæ spo¿ycie
papierosów o ok. 8 proc. 

Niestety, nawet ca³kowity zakaz nie
ograniczy nap³ywu reklamy z zewn¹trz,
przez transmisje wydarzeñ sportowych
czy Internet. Tylko ca³kowity, globalny
zakaz móg³by przynieœæ oczekiwane re-
zultaty. Ograniczenia powinny dotyczyæ
ka¿dego rodzaju reklamy, zarówno bez-
poœredniej, jak i poœredniej: we wszyst-
kich rodzajach mediów. 

Krystyna Gurgul
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niesiony w 1994 roku po-
zew stanu Minnesota prze-
ciwko firmom tytoniowym

przejdzie do historii jako pierwszy,
w którym ujawniono tajne, wewnêtrzne
dokumenty koncernów. Nawet pobie¿-
na analiza tej ich czêœci, która jest do-
stêpna w Internecie, pozwala na przyj-
rzenie siê poczynaniom firm tytonio-
wych, dot¹d przez 50 lat ukrywanym
przed opini¹ publiczn¹. Informacje za-
warte w archiwach œwiadcz¹ o tym, ¿e
przez dziesi¹tki lat koncerny papiero-
sowe by³y œwiadome zagro¿eñ zwi¹za-
nych z paleniem tytoniu a równocze-
œnie stale twierdzi³y, ¿e nie ma dowo-
dów na to, ¿e zwi¹zki zawarte w dymie
tytoniowym wywo³uj¹ choroby, ¿e ni-
kotyna nie uzale¿nia, a reklamy i akcje
promuj¹ce papierosy nie s¹ skierowane
do dzieci ani m³odzie¿y. Dokumenty
pozwalaj¹ zobaczyæ, jak firmy reago-
wa³y na coraz liczniejsze dowody na to,
¿e ich produkty zabijaj¹ i jak stara³y siê
podtrzymaæ uzale¿nienie od nikotyny
wœród palaczy, m.in. promuj¹c „lekkie”
papierosy. 

W 1972 roku amerykañski Tobacco
Institute wyda³ dokument, w którym do-
kona³ przegl¹du sposobów obrony inte-
resów firm tytoniowych przed rozpo-
wszechniaj¹cymi siê pogl¹dami na temat
szkodliwych efektów zdrowotnych pale-
nia tytoniu. Podstawowa linia dzia³ania
koncernów mia³¹ polegaæ na stworzeniu
atmosfery domniemañ i w¹tpliwoœci do-
tycz¹cych efektów zdrowotnych palenia,
bagatelizowaniu wp³ywu tytoniu na
zdrowie, podkreœlaniu innych czynni-
ków ryzyka rozwoju chorób. W sierpniu
2000 roku komisja powo³ana przez
WHO do zbadania odtajnionych doku-
mentów ujawni³a, ¿e firmy tytoniowe

prowadzi³y zakrojone na szerok¹ skalê
dzia³ania, maj¹ce na celu zdyskredyto-
wanie WHO i zwi¹zanych z ni¹ organi-
zacji. 

Op³acani przez koncerny
pracownicy naukowi podwa-
¿ali wiarygodnoœæ informacji
o szkodliwoœci palenia, a in-
ni specjaliœci starali siê od-
wróciæ uwagê opinii spo³ecz-
nej od akcji antynikotyno-
wych. 

Giganci tytoniowi dzia³ali w ten
sposób g³ównie w krajach, gdzie roz-
poczynali dopiero sprzeda¿ swoich
wyrobów, a mo¿liwoœæ pozyskania
nowych palaczy by³a du¿a, m.in.
w Polsce. 

K³amstwa

Jak wynika z opublikowanych ma-
teria³ów, ju¿ na pocz¹tku lat 50. firmy
tytoniowe posiada³y dane na temat ra-
kotwórczego i uzale¿niaj¹cego dzia³a-
nia papierosów. Na pocz¹tku lat 60.
BAT (British American Tobacco)
stwierdzi³ podczas badañ we w³asnych
laboratoriach, ¿e smo³a tytoniowa wy-
wo³uje raka u zwierz¹t. Podjêto próby
usuniêcia jak najwiêkszej iloœci rako-
twórczych substancji z papierosa, oka-
za³o siê jednak, ¿e zwi¹zków tych jest
tak du¿o, ¿e stworzenie „bezpiecznego
papierosa” jest po prostu niemo¿liwe.
Koncerny nadal jednak dementowa³y
pojawiaj¹ce siê w prasie medycznej in-
formacje potwierdzaj¹ce wp³yw pale-
nia na rozwój raka p³uc i chorób kr¹¿e-

nia. Oto cytat z oficjalnego raportu
z roku 1983: 

„Nie udowodniono naukowo, ¿e pa-
lenie papierosów wywo³uje takie choro-
by przewlek³e jak: rak p³uca, choroby
serca czy rozedma. Nie wykazano tak¿e
wp³ywu ubocznego na ci¹¿ê”. 

Nikotyna

Równie¿ w³aœciwoœci uzale¿niaj¹ce
nikotyny zosta³y potwierdzone na po-
cz¹tku lat 60. Z badañ przeprowadzo-
nych na zlecenie firm wynika³o, ¿e nale-
¿y j¹ uwa¿aæ za substancjê wp³ywaj¹c¹
na organizm podobnie jak inne narkoty-
ki: pal¹c musi siê zwiêkszaæ dawkê
w celu osi¹gniêcia optymalnego efektu,
a rzucenie na³ogu prowadzi do zespo³u
odstawienia. 

W tajnych dokumentach
z 1963 roku szefowie koncer-
nów tytoniowych przyznali,
¿e ich praca polega w³aœciwie
na „sprzeda¿y narkotyku,
skutecznie pomagaj¹cego
w sytuacjach stresowych”.
Tymczasem w oficjalnych
wypowiedziach twierdzili
uparcie a¿ do ostatnich lat, ¿e
nikotyna nie uzale¿nia. 

Jeszcze w 1994 roku Thomas Sande-
fur, prezes B&W zeznawa³ przed Podko-
misj¹ Zdrowia i Œrodowiska Izby Repre-
zentantów: „Nie wierzê, ¿e nikotyna uza-
le¿nia. Owszem, jest ona bardzo wa¿-
nym sk³adnikiem dymu tytoniowego, ale
ze wzglêdu na smak”. 

Handlarze œmierci¹

Co ukrywa³ przemys³ tytoniowy?

Przez dziesi¹tki lat koncerny papierosowe by³y œwiadome zagro¿eñ zwi¹zanych z paleniem
tytoniu a równoczeœnie stale twierdzi³y, ¿e nie ma dowodów na to, ¿e zwi¹zki zawarte w dy-
mie tytoniowym wywo³uj¹ choroby, ¿e nikotyna nie uzale¿nia.

W
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Znan¹ spraw¹ jest podtrzymywanie
przez przemys³ tytoniowy twierdzenia,
¿e papierosy „light” s¹ bezpieczniejsze
dla zdrowia. Wielu palaczy wybiera
„lekkie” marki w³aœnie dlatego, ¿e kam-
panie marketingowe utwierdzaj¹ ich
w tym przekonaniu. Tymczasem ujaw-
nione dokumenty firm stwierdzaj¹
wprost, ¿e „lekkie” papierosy s¹ jedynie
skutecznym sposobem podtrzymania pa-
laczy w na³ogu, bo dla wielu palaczy
stanowi¹ alternatywê miêdzy dalszym
paleniem, a rzuceniem go w obawie
o zdrowie. 

Problem nikotyny w „lekkich” pa-
pierosach pojawi³ siê w latach 70. Po-
niewa¿ zaczê³o wzrastaæ zapotrzebowa-
nie na papierosy zawieraj¹ce ma³o sub-
stancji smolistych i nikotyny, przemys³
tytoniowy skupi³ swoje dzia³ania na pró-
bie ustalenia progowej, wystarczaj¹cej
do podtrzymania uzale¿nienia, zawarto-
œci nikotyny w dymie. Dokumenty
z 1980 roku œwiadcz¹, ¿e obawiano siê,
i¿ ni¿sze dawki doprowadz¹ do os³abie-
nia uzale¿nienia fizycznego do poziomu
niemo¿liwego do zast¹pienia przez sa-
tysfakcjê psychiczn¹. Firmy obawia³y
siê, ¿e w takiej sytuacji palacze albo rzu-
c¹ palenie, albo wróc¹ do marek zawie-
raj¹cych wiêksze iloœci nikotyny. Nota
BAT (British-American Tobacco)
stwierdza: 

„Je¿eli zbyt szybko zmniejszymy za-
wartoœæ nikotyny lub obni¿ymy do po-
ziomu ni¿szego od progu aktywnoœci
farmakologicznej, zapewne du¿a iloœæ
palaczy zrezygnuje wtedy z na³ogu”. 

Poniewa¿ dziêki odpowiednim zabie-
gom fizycznym i chemicznym mo¿na
dowolnie modyfikowaæ zawartoœæ niko-
tyny w mieszance tytoniu i dymie papie-
rosowym, a sam sposób palenia równie¿
ma istotny wp³yw na to, jaka iloœæ niko-
tyny jest dostarczana do organizmu, biz-
nes tytoniowy polega w³aœciwie na udo-
skonalaniu, produkcji i sprzeda¿y pro-
duktów umo¿liwiaj¹cych dostarczenie
narkotyku. Potwierdza to cytat z ujaw-
nionych dokumentów: 

„Przemys³ tytoniowy nale¿y w³aœci-
wie uwa¿aæ za wyspecjalizowan¹ ga³¹Ÿ
przemys³u farmaceutycznego. Produkty
tytoniowe, jako jedyne w swoim rodzaju
dostarczaj¹ nikotynê, narkotyk o silnym
dzia³aniu fizjologicznym. Sam papieros
nie jest niczym innym, jak metod¹ do-
starczania nikotyny w akceptowalnej
i atrakcyjnej formie. Nikotyna jest jedy-
nym koniecznym jego sk³adnikiem, lo-
giczne jest wiêc projektowanie i produk-
tu, i jego reklamy pod k¹tem najlepszego
sposobu jej dostarczania”. 

Dym jest najlepszym i najszybszym
sposobem dostarczania nikotyny do or-
ganizmu, a papieros najlepszym urz¹-
dzeniem umo¿liwiaj¹cym dozowanie
dymu. 

Producenci papierosów mo-
g¹ precyzyjnie manipulowaæ
zawartoœci¹ nikotyny w tyto-
niu, mog¹ nawet stworzyæ
papierosa zupe³nie pozba-
wionego tej substancji. Jed-
nak jest to oczywiœcie zupe³-
nie nieop³acalne: firmy mu-
sz¹ ci¹gle pozyskiwaæ no-
wych palaczy w miejsce
tych, którzy umieraj¹ z po-
wodu chorób odtytonio-
wych, a nikt przecie¿ nie bê-
dzie pali³ papierosów pozba-
wionych narkotycznego
dzia³ania. 

Pocz¹tek palenia przypada zwykle na
bardzo m³ody wiek, wa¿ne jest wiêc wy-
tworzenie jak najwczeœniej mocnego
uzale¿nienia od nikotyny, aby zyskaæ no-
wych sta³ych klientów. Dlatego wiêk-
szoœæ reklam tytoniu jest kierowana do
m³odzie¿y: wielu nastolatkom (jak wyni-
ka z badañ opublikowanych przez kwar-
talnik Tobacco Control), tylko kilka dni
palenia wystarcza, by siê uzale¿niæ. M³o-
dy organizm jest prawdopodobnie bar-
dziej podatny na dzia³anie nikotyny, dla-
tego dzieci i nastolatki uzale¿niaj¹ siê
szybciej ni¿ doroœli. 

Niebezpiecznie „lekkie”

Kompensacja to podœwiadome zmia-
ny w sposobie palenia papierosów nor-
malnych i „lekkich”, które prowadz¹ do
wyrównania iloœci nikotyny, jak¹ dostar-
cza siê organizmowi podczas palenia
produktów ró¿ni¹cych siê jej zawarto-
œci¹. Aby osi¹gn¹æ optymalne stê¿enie
nikotyny we krwi, palacze podœwiado-
mie modyfikuj¹ sposób palenia – dla
zdrowia nie ma wiêc w³aœciwie ¿adnego
znaczenia, czy pali siê zwyk³e, czy „lek-
kie” papierosy. 

Im mniej nikotyny w papierosie, tym
wiêcej trzeba wypaliæ, aby jej potrzebn¹
iloœæ dostarczyæ do organizmu, a prze-
cie¿ dym tytoniowy to przede wszystkim
smo³a i karcinogeny. Dziêki kompenso-

waniu iloœæ dostarczonej nikotyny bê-
dzie taka sama, ale wskutek d³u¿szych
i czêstszych wdechów mo¿e siê nawet
zwiêkszyæ iloœæ wdychanych rakotwór-
czych substancji. Paradoksalnie, papie-
rosy „lekkie” nale¿y uznaæ za bardziej
szkodliwe dla zdrowia ni¿ zwyk³e. Dla-
czego wiêc nie stworzyæ papierosów za-
wieraj¹cych obni¿on¹ zawartoœæ sub-
stancji smolistych przy nie zmienionej
zawartoœci nikotyny? Jak wynika z ra-
portu Lekarza Generalnego USA z 1981
roku, promowanie takich papierosów nie
jest najlepszym rozwi¹zaniem. Po pierw-
sze, to nikotyna odpowiada za powsta-
wanie i podtrzymanie uzale¿nienia, jest
ona tak¿e prekursorem karcinogennych
N-nitrozoamin, zwiêksza wreszcie wy-
raŸnie ryzyko chorób serca. ¯aden rodzaj
papierosa nie jest wiêc bezpieczny: jedy-
nie rzucenie palenia mo¿e przynieœæ ko-
rzyœci zdrowotne. 

Amoniak

Jedn¹ z najbardziej zaskakuj¹cych
informacji zawartych w dokumentach
firm tytoniowych by³y dowody przed-
stawiaj¹ce niemal trzydziestoletnie,
trwaj¹ce od lat 70. wysi³ki koncernów
w celu zmiany chemicznej formy niko-
tyny i zwiêkszenia iloœci fazy wolnej
w dymie. W zale¿noœci od pH nikotyna
mo¿e wystêpowaæ w kilku ró¿nych po-
staciach chemicznych: jako sól w œro-
dowisku kwaœnym lub forma niezwi¹-
zana w œrodowisku zasadowym. Wolna
nikotyna ³atwo przenika przez b³ony
biologiczne, w tym przez barierê pê-
cherzykow¹ w p³ucach. O wiele d³u¿ej
przenika nikotyna zawarta w kropel-
kach aerozolu. Proces dyfuzji mo¿na
jednak przyspieszyæ zwiêkszaj¹c pH
i rozcieñczaj¹c dym: pierwsze uzyskuje
siê dodaj¹c zwi¹zki amoniaku podczas
obróbki tytoniu, drugie przez stosowa-
nie filtrów ze specjalnymi otworami
wentylacyjnymi. Im wy¿sze pH tytoniu
i frakcji kropelkowej dymu, tym wiêk-
szy procent ³atwo wch³anianej nikoty-
ny, szybsze przenikanie do krwi i wy¿-
sze stê¿enia osi¹gane w mózgu. Mani-
pulacje nad pH rozpoczê³a firma Phillip
Morris produkuj¹ca m. in. papierosy
Marlboro, w po³owie lat 80. do³¹czy³y
niemal wszystkie wiêksze koncerny ty-
toniowe. W dokumencie z 1971 roku
czytamy: 

„Realizujemy projekt, którego celem
jest obni¿enie ca³kowitej iloœci nikotyny
w dymie, przy jednoczesnym zwiêksze-
niu jej efektu fizjologicznego. W ten
sposób – redukuj¹c zawartoœæ nikotyny
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w tytoniu – nie doprowadzimy do
zmniejszenia efektów jej dzia³ania na or-
ganizm”. 

Najczêœciej stosowan¹ metod¹ pod-
noszenia pH jest dodawanie zwi¹zków
amoniaku podczas obróbki tytoniu.
Technologiê wprowadzon¹ przez kon-
cern Phillip Morris wykorzystuj¹ obec-
nie niemal wszystkie firmy tytoniowe.
Ma ona bardzo wa¿n¹ zaletê: 

Maszyny testuj¹ce dym tyto-
niowy mog¹ wykryæ tylko
nikotynê fazy aerozolowej,
nie s¹ natomiast w stanie
zmierzyæ poziomu wolnej
formy gazowej. Dziêki amo-
niakowi mo¿na stworzyæ pa-
pierosy o bardzo ma³ej ca³-
kowitej zawartoœci nikotyny,
których wp³yw na organizm
bêdzie nawet wy¿szy od
zwyk³ych. 

W oficjalnych raportach firmy tyto-
niowe twierdz¹, ¿e amoniak dodawany
jest do papierosów tylko w celu popra-
wienia smaku, zredukowania dzia³ania
dra¿ni¹cego i utrwalenia papierosa,
a ewentualne zmiany we frakcjach niko-
tyny nale¿y uznaæ za niezamierzone
efekty uboczne. Wiêcej, nawet w 1995
roku, tu¿ przed ujawnieniem dokumen-
tów, firmy tytoniowe zapewnia³y, ¿e za-
rzuty dotycz¹ce dodawania amoniaku
w celu podwy¿szenia nikotyny s¹ ca³ko-
wicie bezpodstawne i nieprawdziwe. Zu-
pe³nie inne stwierdzenia zawieraj¹ tajne
raporty firm dotycz¹ce wykorzystania
amoniaku w produkcji papierosów. Do-
kumenty te informuj¹ wprost: „ (...) amo-
niak reaguje z solami nikotyny uwalnia-
j¹c woln¹ formê, co w rezultacie dopro-
wadza do zwiêkszenia wp³ywu nikotyny
na organizm”. 

Amoniak rozwi¹za³ wiele proble-
mów firm tytoniowych: pozwoli³ wypro-
dukowaæ papierosy zawieraj¹ce mniej
substancji smolistych i nikotyny w dy-
mie, ale posiadaj¹ce taki sam efekt uza-
le¿niaj¹cy. Konsumenci, przekonani, ¿e
pal¹ „zdrowe” papierosy, wybieraj¹ „lek-
kie” marki. W dalszym ci¹gu otrzymuj¹
jednak wysokie dawki nikotyny, których
potrzebuj¹. Technologiê u¿ycia amonia-
ku nale¿y uznaæ za prze³omow¹ dla pro-
ducentów tytoniu. Z analiz wynika, ¿e
w miarê jak wzrasta³o pH i zawartoœæ

wolnej nikotyny w papierosach Marl-
boro, wzrasta³a wyraŸnie sprzeda¿ tej
marki. Philip Morris szybko sta³ siê
jednym z najwa¿niejszych producen-
tów papierosów. 

Filtry

Firmy wprowadzi³y tak¿e wiele inno-
wacji w budowie papierosa, np. mikro-
skopijne otwory wentylacyjne w pocz¹t-
kowej czêœci filtra. Podczas wdechu dym
zostaje rozrzedzony przez dostaj¹ce siê
do filtra powietrze. W takiej sytuacji pa-
lacz musi wdychaæ wiêksze iloœci l¿ej-
szego dymu, aby zapewniæ sobie wystar-
czaj¹c¹ dostawê nikotyny. G³êbokie „za-
ci¹ganie siê” rozprowadza dym do naj-
dalszych odcinków drzewa oskrzelowe-
go: drobnych oskrzeli i pêcherzyków.
Ostatnio pojawi³y siê informacje, ¿e
wœród pal¹cych „lekkie” papierosy
zwiêkszy³a siê czêstoœæ wystêpowania
raka oskrzelikowo-pecherzykowego –
nowotworu, który do tej pory nie by³
wi¹zany z paleniem tytoniu. 

Tytoñ

Na pocz¹tku lat 80. BAT rozpocz¹³
badania nad specjaln¹, genetycznie zmo-
dyfikowan¹ i bogatsz¹ w nikotynê, od-
mian¹ tytoniu Y-1. Ca³a akcja mia³a na
celu dotrzymanie kroku konkurencji
Phillip Morris, firmie, której technologia
dodawania amoniaku do papierosów
przynios³a wielki sukces. Genetycznie
zmodyfikowany tytoñ Y-1 zawiera³ po-
nad dwa razy wiêcej nikotyny ni¿ inne
odmiany i œwietnie nadawa³ siê jako do-
datek do mieszanek tytoniu, szczególnie
przy jednoczesnym zastosowaniu amo-
niaku. Po wprowadzeniu kilku udosko-
naleñ uzyskano mieszankê zawieraj¹c¹
wiêksz¹ iloœæ nikotyny w stosunku do
substancji smolistych, stopniowo „odda-
j¹c¹” nikotynê i posiadaj¹c¹ lepszy
smak. Trudno okreœliæ, czy B&W dalej
stosuje Y-1, np. w polskiej fabryce
w Augustowie. Wiadomo natomiast, ¿e
mimo formalnego zakazu stosowania tej
odmiany wydanego przez FDA, u¿ywa-
na by³a w USA jeszcze w 1997 roku.

Dodatki

Palacze wdychaj¹ te¿ wiele groŸnych
substancji powstaj¹cych w wyniku spa-
lania dodatków smakowych wykorzysty-
wanych w produkcji zapachowych pa-
pierosów. Przemys³ tytoniowy deklaruje,
¿e dodatki takie jak mentol, czekolada
czy kakao s¹ zupe³nie bezpieczne, co nie

jest prawd¹, bo udowodniono, ¿e pod-
czas ich spalania powstaj¹ groŸne zwi¹z-
ki rakotwórcze. 

W s¹dzie

Ujawnienie dokumentów w procesie
Minnesota wyzwoli³o lawinê roszczeñ
i pozwów skierowanych przeciwko fir-
mom tytoniowym. W 1997 roku i na po-
cz¹tku 1998 koncerny podpisa³y ugody
z czterdziestoma prokuratorami stanowy-
mi dotycz¹ce kosztów leczenia palaczy
i finansowania kampanii antynikotynowej. 

Do listopada 1998 roku podpisano
porozumienia na sumê 246 miliardów
dolarów. Wa¿na na 25 lat umowa wpro-
wadza ograniczenia w reklamie, zakazu-
je marketingu skierowanego do m³odzie-
¿y, zobowi¹zuje firmy do finansowania
kampanii antynikotynowych i narzuca
obowi¹zek pokrycia kosztów leczenia
palaczy. W zamian za wymienione
ustêpstwa firmy tytoniowe uzyska³y
ochronê prawn¹ przed pozwami stano-
wymi w sprawach odszkodowañ. 

Przynajmniej teoretycznie, porozu-
mienia nie maj¹ ograniczaæ ofiarom ni-
kotyny mo¿liwoœci wystêpowania z po-
wództwem cywilnym. 

Kolejnym realnym zagro¿eniem dla
przemys³u jest mo¿liwoœæ objêcia wyro-
bów tytoniowych kontrol¹ FDA: jest co-
raz bardziej prawdopodobne, ¿e papiero-
sy jako œrodki uzale¿niaj¹ce, trafi¹
wkrótce na pó³ki aptek. 

Pomiêdzy latami 1954 a 2000, pomi-
mo setek spraw s¹dowych przeciwko fir-
mom tytoniowym, przemys³ nie wyp³aci³
ani centa odszkodowañ ofiarom na³ogu
palenia (nie licz¹c porozumieñ stano-
wych). Jednak mo¿e siê to radykalnie
zmieniæ. 

14 lipca 2000 roku s¹d w Miami
wyda³ historyczny werdykt zobowi¹-
zuj¹cy najwiêksze amerykañskie fir-
my tytoniowe do wyp³acenia 145 mi-
liardów dolarów odszkodowañ po-
szkodowanym palaczom (ok. 500 tys.
osób) z Florydy. £awa przysiêg³ych
uzna³a, ¿e koncerny tytoniowe ponosz¹
odpowiedzialnoœæ za choroby palaczy,
poniewa¿ produkuj¹ i sprzedaj¹ œmier-
cionoœny produkt, a dodatkowo k³ami¹
na temat skutków palenia. 

Najwiêcej, bo a¿ 74 mld dolarów ma
zap³aciæ Phillip Morris, producent papie-
rosów Marlboro. Firmy zamierzaj¹ oczy-
wiœcie odwo³aæ siê od wyroku. Ten spek-
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takularny wyrok bêdzie prawdopodobnie
trudny do przeforsowania w S¹dzie Ape-
lacyjnym. 

Na pocz¹tku sierpnia 2000 roku
przyznano 12,7 mln dolarów odszkodo-
wañ trójce palaczy, którzy wyst¹pili
wczeœniej z indywidualnymi pozwami.
Jest to wydarzenie bez precedensu, bo do
tej pory w ca³ych Stanach palacze wy-
grali tylko szeœæ spraw, a wiêkszoœæ
z nich i tak zostanie odrzucona podczas
apelacji. 

W tydzieñ po pomyœlnym wyroku
florydzkim zapad³o postanowienie
w pierwszej polskiej sprawie przeciwko
koncernom tytoniowym. S¹d Okrêgowy
w Krakowie oddali³ pozew wniesiony
przez mieszkañca Katowic, który ¿¹da³
zadoœæuczynienia za cierpienia swojej
matki, na³ogowej palaczki zmar³ej na ra-
ka p³uc. W uzasadnieniu wyroku s¹d
podkreœli³, ¿e w procesie nie udowodnio-
no, aby pozwane zak³ady Phillipa Morri-
sa w Krakowie i Zak³ady Przemys³u Ty-
toniowego w Radomiu by³y odpowie-
dzialne za œmieræ kobiety. Powód musi
teraz zwróciæ firmom koszty postêpowa-
nia s¹dowego. 

Jak widaæ, mimo wielu dowodów na
dziesi¹tki lat k³amstw i dezinformacji,
tysiêcy stron dokumentów œwiadcz¹-
cych o manipulacji zawartoœci¹ nikoty-
ny w papierosach i potwierdzonych nie-
bezpiecznych efektów zdrowotnych pa-
lenia, w dalszym ci¹gu nie udaje siê
obarczyæ koncernów tytoniowych od-
powiedzialnoœci¹ za miliony zgonów,
do jakich doprowadza u¿ywanie ich
produktów. Nie wiadomo równie¿, jakie
metody zastosowaæ, ¿eby ograniczyæ
œwiatow¹ epidemiê palenia. Wed³ug
Amerykañskiego Towarzystwa Me-
dycznego, istnieje tylko jeden skutecz-
ny sposób: stopniowe obni¿anie zawar-
toœci nikotyny we wszystkich rodzajach
papierosów a¿ do poziomu du¿o ni¿sze-
go od progowej dawki uzale¿niaj¹cej.
Akcja taka mo¿e mieæ równie¿ du¿e
znaczenie w zapobieganiu rozpo-
wszechnianiu na³ogu wœród m³odzie¿y,
pomo¿e tak¿e palaczom rzuciæ na³óg.
Wed³ug AMA, problemy kompensacji
zwi¹zanej z paleniem pozbawionych ni-
kotyny papierosów mo¿na rozwi¹zaæ
przez równoczesne zastosowanie terapii
substytucyjnej nikotyny. Jak siê wydaje,
tylko ca³kowity globalny zakaz reklamy
papierosów i stopniowe obni¿anie zawar-
toœci nikotyny w papierosach mog¹ do-
prowadziæ do, przynajmniej czêœciowe-
go, zahamowania epidemii nikotynizmu.

Krystyna Gurgul

Przygotowanie do 
rzucenia palenia

Kontroluj swoje palenie: 
1. Nie pal automatycznie. 
2. Wyjmuj¹c papierosa z paczki lub

zapalaj¹c go – bacznie obserwuj
swoje zachowanie. 

3. Po zapaleniu ka¿dego papierosa
chowaj pude³ko. W domu odk³a-
daj pude³ko z papierosami tak,
abyœ po ka¿dego nastêpnego pa-
pierosa musia³ udaæ siê np. do
drugiego pokoju. 

4. Odmawiaj, gdy poczêstuj¹ Ciê
papierosem. 

5. Notuj powód i okolicznoœci zapa-
lenia ka¿dego papierosa. 

6. Opisz emocje, które towarzysz¹
Ci podczas palenia. 

7. SprawdŸ, w których sytuacjach
palenie tytoniu nie sprawia Ci
przyjemnoœci. 

8. Spróbuj w czasie palenia nie za-
ci¹gaæ siê. 

9. Pierwszego papierosa w ci¹gu
dnia zapalaj dopiero po œniada-
niu. 

10. Przed zapaleniem ka¿dego papie-
rosa zrób trzy oddechy. 

11. Nie pal, gdy rêce masz zajête ja-
k¹œ prac¹, np. przy pisaniu, po-
rz¹dkowaniu itp. 

12. W towarzystwie wypalaj tylko
jednego papierosa na godzinê. 

13. Pal w domu tylko w jednym,
okreœlonym miejscu. 

14. Myj zêby po wypaleniu ka¿dego
papierosa. 

15. Nie opró¿niaj popielniczki, albo
po wypaleniu ka¿dego papierosa
opró¿niaj popielniczkê i usuwaj
z pola widzenia. 

16. Usuñ ze swojego otoczenia
wszystkie atrybuty palenia (za-
pa³ki, popielniczki, czasopisma
z reklamami papierosów itp.) 

17. Szukaj wsparcia wœród osób nie-
pal¹cych. Staraj siê wœród nich
przebywaæ. 

18. Nie pal w obecnoœci dzieci, po-
œwiêæ wiêcej czasu swoim bli-
skim. 

19. Notuj, ile pieniêdzy wydajesz na
papierosy. Wydatki te porównaj
z innymi. 

WprowadŸ ograniczenia: 
• Zapalaj pierwszego papierosa jak

najpóŸniej po wstaniu, ostatniego
jak najwczeœniej przed snem. 

• Stopniowo ograniczaj liczbê wypa-
lanych papierosów. 

• Staraj siê zrezygnowaæ z wypalenia
kolejnego papierosa. Przypominaj
sobie motywy niepalenia. 

Zmniejsz liczbê wypalanych papie-
rosów: 
• Pal tylko pó³ papierosa. 
• Ka¿dego dnia opóŸniaj zapalenie

papierosa o kilka minut, potem
o godzinê i wiêcej. 

• Postanów paliæ tylko w nieparzystych
godzinach dnia lub tylko wieczorem. 

• Zdecyduj wczeœniej, ile papierosów
wypalisz danego dnia. Za ka¿dego
dodatkowego wk³adaj dwa z³ote do
skarbonki. 

• Nie zapalaj papierosa od razu, gdy
poczujesz ochotê, poczekaj kilka
minut i w tym czasie zmieñ zajêcie
lub zacznij z kimœ rozmawiaæ. 

• Przestañ kupowaæ papierosy karto-
nami. Poczekaj a¿ skoñczysz pacz-
kê, zanim kupisz nastêpn¹. 

• Przestañ nosiæ ze sob¹ papierosy. Po-
staraj utrudniæ sobie dostêp do nich. 

• Zostawiaj zapalniczkê lub zapa³ki
w domu, tak abyœ za ka¿dym razem
musia³ prosiæ innych o ogieñ. 

Zmieñ gatunek papierosów: 
• Je¿eli palisz papierosy bez filtru,

zacznij paliæ tylko z filtrem. 
• Zmieñ palone papierosy na inne,

o mniejszej zawartoœci nikotyny
i cia³ smolistych kilka tygodni
przed dniem „Zero”. Pomo¿e Ci to

Radzi prof. dr hab. med. Witold Zatoæski

Jak rzuciæ 
palenie
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zmniejszyæ Twoje uzale¿nienie fi-
zyczne od papierosów. 

• Staraj siê zmieniaæ gatunek palnych
papierosów, nie pal dwóch paczek
tych samych papierosów po sobie. 

Wyklucz palenie w typowych sytu-
acjach. Nie pal: 
• bezpoœrednio po posi³kach, 
• pij¹c kawê, herbatê czy alkohol, 
• w samochodzie, 
• na spacerze, 
• podczas rozmowy przez telefon, 
• w czasie konferencji i narad, 
• czytaj¹c gazetê, ksi¹¿kê itp., 
• ogl¹daj¹c telewizjê, 
• siedz¹c wygodnie w fotelu, 
• nie pal, kiedy na kogoœ czekasz. 

Poszukaj partnera, podejmij zobo-
wi¹zanie: 
Poproœ kogoœ, ¿eby razem z Tob¹

rzuci³ palenie, im bêdzie to bli¿sza Tobie
osoba, tym lepiej. 

• Podejmij zobowi¹zanie wobec dzie-
ci, ¿e rzucisz palenie. 

• Za³ó¿ siê z ¿on¹, znajomym, przyjacie-
lem, ¿e rzucisz palenie ustalonego dnia. 

• Je¿eli uwa¿asz siê za osobê wierz¹-
c¹, zastanów siê, czy nie powinno
to byæ motywacj¹. 

Koñcowe rady na dobry pocz¹tek: 
• Nastaw siê pozytywnie do rzucenia

palenia. 
• Staraj siê unikaæ negatywnych my-

œli zwi¹zanych z tym, jak trudno bê-
dzie Ci przestaæ paliæ. 

• Spisz wszystkie powody, dla któ-
rych chcesz przestaæ paliæ; co wie-
czór przed zaœniêciem powtórz je-
den z powodów dziesiêæ razy. 

• Rozwiñ silne osobiste powody
zwi¹zane z Twoim zdrowiem i zo-
bowi¹zania wobec innych, dla
których chcesz przestaæ paliæ; np.
pomyœl o iloœci czasu, który tra-
cisz na przerwy na papierosa, ku-
powanie papierosów, szukanie
ognia itp. 

• Pomyœl o swoich bliskich. Poprzez
porzucenie na³ogu poka¿esz im, ¿e
dbasz o ich zdrowie jak o swoje. 

• Ustal docelowo dzieñ rzucenia na-
³ogu (mo¿e to byæ jakiœ specjalny
dzieñ, jak urodziny, jakaœ rocznica,
wakacje). 

• Jeœli du¿o palisz w pracy, rzuæ pale-
nie podczas wakacji, niech ta data
stanie siê œwiêt¹, staraj siê jej nie
zmieniaæ pod ¿adnym pozorem. 

• Zacznij przygotowywaæ siê fi-
zycznie, pij wiêcej p³ynów, staraj
siê wypoczywaæ, aby unikn¹æ znu-
¿enia. 

• Sprawiaj sobie jakieœ drobne przy-
jemnoœci inne ni¿ palenie. 

Przeddzieñ DNIA ZERO – dnia
rzucenia palenia

1. Ustal dzieñ zerwania z na³ogiem
(DZIEÑ ZERO) 

2. Przygotuj szczegó³owy harmono-
gram DNIA ZERO. Staraj siê te¿
zaplanowaæ najwa¿niejsze czyn-
noœci na kilka nastêpnych dni. 

3. Przygotuj deklaracjê: „Od DNIA
ZERO przestajê paliæ!” i za-
œwiadcz to swoim podpisem. 

4. Za³ó¿ siê, ¿e nie zapalisz tego
dnia. 

5. Poproœ rodzinê i znajomych
o wsparcie. Poinformuj ich, jak
mog¹ Ci pomóc. 

Nastêpnie zadbaj o siebie... 
1. Naucz siê gimnastyki oddechowej

i æwiczeñ relaksuj¹cych. 
2. Rozpocznij wykonywanie æwiczeñ

fizycznych (uprawiaj sport). 
3. Opracuj nowy sposób od¿ywiania. 
4. Kup perfumy, myd³a, substancje

zapachowe, dobre pasty do zêbów. 
5. Przygotuj leki i œrodki zastêpcze

(dropsy, gumy do ¿ucia, pastylki
dla palaczy itp.). 

6. Poznaj sposoby zwalczania chêci
zapalenia papierosa. 

7. Poszukaj przyjació³, którzy bêd¹
Ciê podtrzymywaæ na duchu. 

Zadbaj o swoje otoczenie
• Usuñ przedmioty zwi¹zane z pale-

niem (popielniczki, zapalniczki, pa-
pierosy itp.). 

• Odœwie¿ mieszkanie, miejsce pracy
(ewentualnie przemebluj). 

• Wyczyœæ ze œladów papierosów
swój samochód. 

• Oddaj do pralni rzeczy przesi¹kniê-
te zapachem tytoniu. 

DZIEÑ ZERO – dzieñ rzucenia pa-
lenia

WprowadŸ zmiany: 
• Œpij co najmniej osiem godzin. 
• Odœwie¿ usta szklank¹ wody mineral-

nej lub soku owocowo-warzywnego. 
• Pamiêtaj o porannej gimnastyce

przy otwartym oknie. 

Korzyœci zdrowotne rzucenia palenia

Kiedy zgasisz ostatniego papierosa, 
Twój organizm rozpocznie proces oczyszczania siê i regenerowania. 

w ci¹gu 20 min. – têtno obni¿y siê oraz ciœnienie krwi powróci do normy
w ci¹gu 8 godz. – iloœæ tlenu we krwi wzroœnie, a iloœæ tlenku wêgla zmniejszy siê
w ci¹gu 24 godz. – ryzyko ostrego zawa³u miêœnia sercowego znacznie siê zmniejszy
w ci¹gu 48 godz. – Twoje zmys³y smaku i wêchu zaczn¹ dzia³aæ normalnie
od 2 tyg. do 3 miesiêcy – uk³ad kr¹¿enia ulegnie wzmocnieniu, polepszy siê kondycja fizyczna
od 1 do 9 miesiêcy – wydolnoœæ uk³adu oddechowego poprawi siê, wzroœnie wydolnoœæ p³uc, ust¹pi¹ kaszel, duszno-

œci, zmêczenie
po 1 roku – ryzyko zachorowania na chorobê niedokrwienn¹ miêœnia sercowego zmniejszy siê o po³owê
po 5 latach – ryzyko zachorowania na raka p³uca, raka jamy ustnej, krtani, prze³yku zmniejszy siê o po³owê.

Obni¿y siê ryzyko wyst¹pienia udaru mózgu
po 10 latach – ryzyko zachorowania na chorobê niedokrwienn¹ serca bêdzie podobne jak u osoby nigdy nie pa-

l¹cej
po 15 latach – ryzyko zachorowania na raka p³uca bêdzie podobne jak u osoby nigdy nie pal¹cej
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• WeŸ odœwie¿aj¹cy prysznic; u¿yj
nowych œrodków higieny i kosme-
tyków. 

• Usuñ nikotynowy osad z palców
i zêbów. 

• Zjedz po¿ywne, ale lekkie œniada-
nie, wypij szklankê chudego mleka
(odt³uszczonego). 

• W czasie œniadania przypomnij ro-
dzinie o DNIU ZERO (poinformuj
równie¿ kolegów w pracy i poproœ,
aby nie czêstowali Ciê papierosa-
mi). 

• Staraj siê unikaæ kontaktu z osoba-
mi pal¹cymi. 

• Po pracy d³u¿ej ni¿ zwykle upra-
wiaj sport, spaceruj, pojeŸdzij na
rowerze. 

• Staraj siê byæ zajêty ca³y dzieñ, idŸ
do kina. 

• Baw siê z dzieæmi. 
• Przez ca³y dzieñ pij du¿o wody mi-

neralnej i soków. 
• Miej pod rêk¹ produkty pozwala-

j¹ce zaj¹æ rêce i usta (pokrojone
kawa³ki marchewki, rzodkiewki,
selera, owoców, gumê do ¿ucia
itp.). 

• Zadzwoñ do przyjaciela, który rzu-
ci³ palenie (w przypadku, gdy po-
czujesz nieodpart¹ chêæ zapalenia
papierosa). 

W pierwszych dniach po rzuceniu
palenia
• W ci¹gu pierwszych dni po rzu-

ceniu palenia staraj siê spêdziæ
jak najwiêcej wolnego czasu
w miejscach, gdzie palenie jest
zabronione, np. w bibliotece, mu-
zeum, domach handlowych, ko-
œciele itp. 

• Pij du¿e iloœci wody (niegazowa-
nej) i soków owocowych. 

• Staraj siê unikaæ alkoholu i innych
rzeczy, z którymi wi¹¿e siê palenie
papierosów. 

• Jeœli nie wiesz, co zrobiæ z rêkami,
naucz siê zajmowaæ rêce innymi
przedmiotami (wykorzystaj o³ó-
wek, kostkê Rubika, monetê, spi-
nacz do papieru itp.). 

• Œpij d³ugo. 
• Stosuj w³aœciw¹ dietê. 
• Uprawiaj sport, codziennie gimna-

stykuj siê. 
• Przebywaj du¿o na œwie¿ym powie-

trzu. 
• Unikaj przemêczenia. 
• Stale podtrzymuj swoj¹ decyzjê. 
• Rozmawiaj o swoim sukcesie (k³o-

potach) z rodzin¹, przyjació³mi. 
• Pamiêtaj o szkodliwoœci palenia. 

• Unikaj spotkañ z osobami pal¹cy-
mi. 

• Utwierdzaj siê w przekonaniu o ko-
rzyœciach zerwania z na³ogiem. 

• Wierz, ¿e uwolnisz siê z na³ogu. 
• B¹dŸ pozytywnie nastawiony do

¿ycia. 
• B¹dŸ w kontakcie z osob¹, która

chce i mo¿e Ci pomóc. 
• Staraj siê byæ zajêty, pracuj inten-

sywnie, ale w sposób zorganizowa-
ny. 

• Odrób zaleg³oœci w kontaktach
z w³asnymi dzieæmi. 

Jak przetrwaæ trudne chwile? 
Jeœli odczuwasz pokusê zapalenia pa-

pierosa – nie poddawaj siê! Mo¿esz
przezwyciê¿yæ trudne chwile, korzysta-
j¹c z naszych sprawdzonych sposobów:

1. Wypij szklankê obojêtnego p³y-
nu: wody, soku (dziennie 6–8
szklanek). 

2. Umyj twarz zimn¹ wod¹. 
3. Odetchnij g³êboko piêæ razy:

przysiad, bieg w miejscu. 
4. Otwórz okno, zrób kilka æwiczeñ

fizycznych. 
5. Umyj zêby past¹ odœwie¿aj¹c¹,

np. miêtow¹. 
6. Wypij szklankê ciep³ego mleka. 
7. GryŸ marchewkê, ogórek, jab³ko,

seler. 
8. GryŸ pestki s³onecznika lub dyni. 
9. ¯uj miêtow¹ gumê. 

10. Zjedz cukierka o odœwie¿aj¹cym
smaku. 

11. IdŸ na spacer. 
12. WeŸ gor¹cy/zimny prysznic, wy-

trzyj siê energicznie. 
13. Rób to, co lubisz, np. czytaj ulu-

bion¹ ksi¹¿kê. 
14. Postaraj siê zaj¹æ rêce, np. zrób

pranie, zajmij siê majsterkowa-
niem. 

15. Odlicz od stu do jednego. 
16. Kup sobie coœ mi³ego. 
17. Zmieñ pozycjê cia³a (wstañ,

usi¹dŸ, po³ó¿ siê). 

Jak utrwaliæ sukces? 

1. Wierz w sukces i chwal siê swoimi
osi¹gniêciami! 

2. B¹dŸ stale zajêty! 
3. Nie daj siê skusiæ na „jednego pa-

pieroska”! Pamiêtaj! To mo¿e byæ
powrót do na³ogu. 

Ka¿dy dzieñ bez papierosa zbli¿a
Ciê do celu. Informuj wszystkich

o swoim sukcesie, ciesz siê nim. Je-
¿eli chcesz, mo¿esz notowaæ, ¿e je-
steœ coraz bli¿ej ostatecznego celu. 

1. Sporz¹dŸ kalendarz na pierwsze
90 dni bez papierosa. Skreœlaj ka¿-
dy dzieñ, zaznaczaj¹c obok zaosz-
czêdzon¹ kwotê. 

2. Ustal termin, po którym zebrane
w ten sposób pieni¹dze przezna-
czysz na jakiœ cel. 

3. Co miesi¹c, na dzieñ, w którym
rzuci³eœ palenie, zaplanuj coœ przy-
jemnego. 

4. Co jakiœ czas notuj owe powody,
dla których jesteœ dumny, ¿e rzuci-
³eœ palenie. Nastêpnie zapisz je na
kartce i powieœ w widocznym
miejscu. 

Dla tych, którym siê jeszcze nie
uda³o kilka rad: 

• Przede wszystkim nie wstydŸ siê
swojej s³aboœci. Nawet jeœli znów
zapali³eœ papierosa, jeszcze nie
przegra³eœ. 

• Tego rodzaju potkniêcie jest czasa-
mi pocz¹tkiem drogi do sukcesu;
Ÿród³em wa¿nych doœwiadczeñ. 

• Pamiêtaj jednak! Po wpadce na-
tychmiast poddaj siê terapii. 

• Pamiêtaj tak¿e, ¿e wiêkszoœæ by-
³ych palaczy przesta³a paliæ dopiero
po kilku próbach. 

• Zastanów siê, co by³o powodem, ¿e
wróci³eœ do palenia. 

• W jakich okolicznoœciach to siê sta-
³o? 

• Pamiêtaj, ¿e gdyby zerwanie z na³o-
giem by³o spraw¹ dziecinnie prost¹,
na³óg ten nie by³by a¿ tak groŸny
dla Ciebie. 

• Nikotyna czasami bardzo silnie
uzale¿nia! Jeœli wiêc chcesz wy-
zwoliæ siê z na³ogu – b¹dŸ silny,
wytrwa³y i konsekwentny. 

• I wyznacz sobie nastêpny DZIEÑ
ZERO, najlepiej ju¿ jutro. 

Prof. dr hab. Witold Zatoñski jest lekarzem,
specjalist¹ chorób wewnêtrznych. Od lat pra-
cuje w Instytucie Onkologii im. M. Curie-Sk³-
odowskiej w Warszawie. Jest najbardziej
znanym przeciwnikiem palenia tytoniu w Pol-
sce. Powy¿sze rady pochodz¹ z jego ksi¹¿ki
„Prof. Witold Zatoñski radzi, jak rzuciæ pale-
nie”, Wyd. Fundacja „Promocja Zdrowia”,
Warszawa
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S³u¿ba ¯yciu

Bia³ystok, Samodzielny Publiczny Terenowy ZOZ 
ul. S³onimska 15/1, tel. 085/ 741 62 35

Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 20, tel. 085/730
26 33

Bielsko-Bia³a, ul. ¯ywiecka 142, tel. 033/814 81
81,816 25 77 

Boles³awiec, ul. Starzyñskiego 6 d, tel. 075/ 734
39 79, 734 45 38

Czerwionka-Leszczyny, ul. Brzozowa 26, tel.
032/431 16 45

Czêstochowa, ul. Bony 1/3, tel. 034/324 13 07

Gdañsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21, tel.
058/341 02 53

Hajnówka, Poradnia odwykowa, Samodzielny
Publiczny ZOZ w Hajnówce, ul. Pi³sudskiego 10 tel.
085 682 90 04

Kielce, Poradnia Antynikotynowa przy
Specjalistycznej Poradni Chorób P³uc, ul. Jagielloñska
72, tel. 041/ 34 53 144

Koszalin, Panaceum-poradnia lekarzy rodzinnych,
ul. Staszica 8A, tel. 094/ 346 44 78, 79

Kraków, Medicover, Krótka 1, tel. 012 430 00 34
NZOZ Psycho-Med., ul. Rusznikarska 17, tel. 012 632 20 90

Lublin, Przychodnia Rejonowa Nr 15, ul. Hipoteczna,
tel. 081/ 532 50 81 
Wojewódzka Przychodnia, ul. Biernackiego 9, 
tel. 081/740 27 01 

£apy, Poradnia leczenia uzale¿nieñ, Samodzielny
Publiczny ZOZ w £apach, ul. Piaskowa 9, tel. 085/
715 22 94

Tarnów, Centrum Leczenia Uzale¿nieñ Nikotynowych,
ul. Nowy Œwiat 40, tel. 014/  622 39 22

Toruñ,  Prywatna Poradnia Antynikotynowa, 
ul. Ptasia 6, tel. 056/662-30-60

Warszawa, Poradnia Antytytoniowa przy Zak³adzie
Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii, ul. Alpejska
42, tel. do godziny 15:00 centrala 022/ 1520 01 lub
022/ 15 30 11 wew. 159 
tel. po 15:00 bezpoœredni: 022/ 15 65 52 
Poradnia Antynikotynowa Instytutu GruŸlicy i Chorób
P³uc, ul. Dzia³dowska 7, tel.022/ 632 44 51 
wew. 246 lub 183 
Poradnia Antynikotynowa przy Sto³ecznym Centrum
Akupunktury, ul. Winicka 10, tel. 022/ 659 83 23 
Poradnia Antynikotynowa przy Centrum Onkologii,
ul. Findera 101, tel. 022/ 644 50 24 
Grupowe kursy dla osób rzucaj¹cych palenia tytoniu
(Adwentyœci Dnia Siódmego), ul. Foksal 8, tel. 022/
827 76 11 lub 827 76 12 (oba do 15:00 od
poniedzia³ku do pi¹tku) oraz 826 13 33 (od 15:00-
22:00, ca³y tydzieñ) oraz fax 827 86 19
(ca³odobowo)

Wroc³aw, Dolnoœl¹skie Centrum Chorób P³uc
i GruŸlicy, ul. Grabiszyñska 105, tel. 071/ 334 95 59 
Oœrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Kardiologicznej,
ul. Nowowiejska 64/66, tel.071/32 192 72, 
32 260 08 

Zambrów, Poradnia przeciwalkoholowa SP ZOZ
Szpital Ogólny w Zambrowie, ul. Fabryczna 1, 
tel. 086/ 271 35 65

Zamoœæ, Przychodnia GruŸlicy i Chorób P³uc, 
ul. Pi³sudskiego 1, tel. 084/627 11 78

Zielona Góra, ABC Medic S.C.,  ul. A Krzywoñ 2, 
tel. 068/ 326 06 47 

Telefoniczne poradnie
antynikotynowe

Bezp³atna Infolinia „Zawsze Bez Nikotyny” 
- 0800 300 600, czynna od 9.00 do 21.00 siedem
dni w tygodniu. Tutaj mo¿na porozmawiaæ 
ze specjalistami o problemie uzale¿nienia
od nikotyny i jak sobie z nim radziæ.

Telefoniczna Poradnia Pomocy Pal¹cym „PPP”, czyli
Przestañ Paliæ Papierosy. Specjaliœci dy¿uruj¹ we
wtorki, od 14.00 do 18.00 pod numerem telefonu
022/ 643 92 863

Telefon Zaufania dla osób Uzale¿nionych od Tytoniu 
tel. do godziny 15:00 centrala 022/ 1520 01 lub 
15 30 11 wew. 159

Niektóre poradnie antynikotynowe w Polsce
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Odcinek dla poczty

z³ s³ownie

Imiê

Nazwisko

Ulica

Kod               Miejscowoœæ

.......................

Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka

31-698 Kraków, 
ul. Pytlasiñskiego 15

BSK SA O/Kraków
10501445-2218934608

datownik z³............

Odcinek dla posiadacza rachunku

z³ s³ownie

Imiê

Nazwisko

Ulica

Kod               Miejscowoœæ

.......................

Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka

31-698 Kraków, 
ul. Pytlasiñskiego 15

BSK SA O/Kraków
10501445-2218934608

datownik z³............

Odcinek dla banku

z³ s³ownie

Imiê

Nazwisko

Ulica

Kod               Miejscowoœæ

.......................

Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka

31-698 Kraków, 
ul. Pytlasiñskiego 15

BSK SA O/Kraków
10501445-2218934608

datownik z³............

Ocinek dla wp³acaj¹cego

z³ s³ownie

Imiê

Nazwisko

Ulica

Kod               Miejscowoœæ

.......................

Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka

31-698 Kraków, 
ul. Pytlasiñskiego 15
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Prosimy o of iary  na obronê ¿ycia

Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go w K. poprosi³ mnie o wyk³ad w klasie
maturalnej na temat szkodliwoœci pale-
nia papierosów. Na ogó³ nie podejmujê
tego tematu, ale nie wypada³o mi odmó-
wiæ, wœród uczniów klasy by³a bowiem
tak¿e nasza córka. 

Wiêc przysz³am do tej klasy – liczna
m³odzie¿, ju¿ niemal doros³a, osiemna-
sto, dziewiêtnastolatki. Wyroœniêci
wszyscy – i ch³opcy, i dziewczêta – wy-
¿si ode mnie. Piêkna m³odzie¿, ale znali
temat wyk³adu i ju¿ patrzyli na mnie jed-
noznacznie – bez akceptacji. Z m³odzie-
¿¹ pracujê tyle lat i tak ich znam, ¿e od
razu widzê, co myœl¹ po sposobie zacho-
wania i przywitania. Ci tutaj przesadnie
g³oœno witaj¹ mnie, ju¿ siê z³oœliwie
uœmiechaj¹c. 

Patrzê na nich i ju¿ z góry wiem, ¿e
je¿eli zacznê wyk³ad o skutkach fizycz-
nych dla organizmu, o tym, ¿e mo¿e byæ
rak wargi, rak p³uc – odpowiedz¹, ¿e
„cmentarz jest pe³en niepal¹cych”, ¿e

dziadek, który bez przerwy pali fajkê ¿y-
je 90 lat, ¿e nie widz¹ powodu, dla które-
go mieliby rezygnowaæ z przyjemnoœci,
¿e pan profesor pali, rodzice oboje pal¹,
ksi¹dz katecheta pali. Pewien m³ody
cz³owiek w podobnej sytuacji powie-
dzia³ mi, ¿e papie¿ o dobrym sercu,
œwiêty Jan XXIII, te¿ pali³! 

Wiem, znam te ich argumenty i nagle
znajdujê rozwi¹zanie i mówiê do nich:
„Zaczynam pytaniem – ile macie lat?”.
Mieszane g³osy: 18, 19. 20. Wiêc ci¹gnê
dalej: „By³am w Waszym wieku, gdy
w listopadzie roku 1939 na rêce druhny
hufcowej, wraz z innymi dziewczêtami
z³o¿y³am przysiêgêna sztandar IV Lubel-
skiej Dru¿yny Harcerskiej ¯eñskiej (IV
LDH¯, tak siê skraca³o), ¿e jestem goto-
wa... umrzeæ za Ojczyznê”. 

Zawieszam na chwilê g³os, a potem
dodajê: 

„W³aœnie tak, tak patetycznie... tak,
naprawdê by³am gotowa – i one wszyst-
kie – umrzeæ za Ojczyznê i niektóre z nas

rzeczywiœcie to ¿ycie odda³y. I tak siê za-
czê³a konspiracyjna walka podziemna;
pierwsza organizacja nazywa³a siê ZWZ
– Zwi¹zek Walki Zbrojnej. Zaczê³y siê
tajne zbiórki i podzia³ funkcji. Zosta³am
³¹czniczk¹ – jeŸdzi³am z rozkazami napi-
sanymi na cieniutkiej bibu³ce, jakiej u¿y-
wa³o siê wtedy do krêcenia papierosów,
by³y to maleñkie prostok¹ciki cienkiego,
ale mocnego papieru ³atwe do schowa-
nia, a w razie czego ³atwe do po³kniêcia.
JeŸdzi³am po miastach i miasteczkach.
Ojciec szala³, gdy nie wraca³am na noc
(by³am najm³odsz¹, ukochan¹ córk¹ mo-
jego Taty), ale Mama go uspokaja³a:
„Daj spokój, dziewczyna wie co robi,
a nie robi nic z³ego”. 

Nie, nie robi³am nic z³ego, a ¿ycie
mia³am fascynuj¹ce. Po paru miesi¹cach
przydzielono mnie jako „ochronê” do
pana pu³kownika. Tak, tak w³aœnie by³o,
ma³a harcerka z warkoczem do pasa, wy-
gl¹daj¹ca „niewinnie”, jeŸdzi³a z panem
pu³kownikiem, szefem oddzia³u Lu-
belszczyzny, bo on musia³ byæ „czysty”.
Wiêc je¿d¿¹c tym samym poci¹giem al-
bo autobusem, to ja wozi³am niebez-
pieczne rzeczy, ulotki, pieni¹dze, broñ –
ró¿nie. 

Pan pu³kownik by³ m³ody – w kon-
spiracji ch³opaki awansowali szybko,
opalony, ze œmiej¹cymi oczami; przy-
stojny by³, podoba³ mi siê, podoba³ mi

dr Wanda Pó‡t awska 

Zwyciêstwo 
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WHO:
Nikotynizm w Europie Œrod-
kowo-Wschodniej

n 25 proc. œmierci (global-
nych) spowodowanych paleniem
tytoniu ma miejsce w Europie
Œrodkowo-Wschodniej. Odsetek
ten daje liczbê 700 tysiêcy zgonów
rocznie. 70 – 75 proc. œmiertelnych
przypadków dotyczy ludzi w œred-
nim wieku. 
nMê¿czyzna w œrednim wie-

ku pochodz¹cy z krajów Europy
Œrodkowo-Wschodniej jest dwu-
krotnie bardziej nara¿ony na
œmieræ z powodu palenia ni¿ mê¿-
czyzna w œrednim wieku pocho-
dz¹cy z Europy Zachodniej. 
n Szanse 15-letniego ch³opca

z Europy Œrodkowo-Wschodniej
na osi¹gniêcie 60. roku ¿ycia wy-
nosz¹ 50 proc. szans jego równo-
latka z krajów Europy Zachodniej
i s¹ mniejsze ni¿ w wielu krajach
rozwijaj¹cych siê. 
n Region Europy Œrodkowo-

Wschodniej w 2020 roku ma osi¹-
gn¹æ najwy¿szy wskaŸnik ryzyka
œmierci wœród doros³ych mê¿czyn
(wy¿szy nawet ni¿ w krajach œrod-
kowej i po³udniowej Afryki),
w du¿ym stopniu dziêki nikotyni-
zmowi. 

(wszystkie dane WHO za rok 1995, 
za: www. who. int)

Polska

n Polacy wypalaj¹ blisko
90 miliardów papierosów rocznie.
n Na papierosy w naszym

kraju palacze wydaj¹ rocznie
blisko 16 miliardów z³otych.
n Rocznie z powodu palenia

tytoniu przedwczeœnie umiera
oko³o 70 tysiêcy naszych rodaków.
n Statystyczny Polak w ci¹gu

roku wypala 2300 papierosów (ok.
6,3 dziennie).

(dane z przedstawionego przez prof. 
W. Zatoñskiego sejmowej Komisji Zdrowia

sprawozdania z programu polityki
prowadz¹cej do zmniejszenia konsumpcji

tytoniu w Polsce w 1999 roku)

siê sposób, w jaki siê zachowywa³, jak
traktowa³ mnie i ludzi – no, podziwia³am
mojego szefa. Widzia³am w nim symbol
mêskoœci prawdziwej, mê¿nej, brawuro-
wo odwa¿nej. Doœæ powiedzieæ, ¿e by-
³am pewna, ¿e trzeba go ochraniaæ, bo
jest po prostu potrzebny. Zreszt¹ ta rola
podoba³a mi siê, by³a to praca pe³na ró¿-
norakich przygód – mog³abym wam
opowiadaæ do rana”. 

Przerwa³am na chwilê. 
M³odzie¿ zmieni³a siê, ale widaæ by-

³o, ¿e nie bardzo rozumiej¹, o co mi cho-
dzi, choæ z³oœliwe uœmieszki ch³opców
zniknê³y. A¿ jeden nie wytrzyma³ i ko-
rzystaj¹c z tego, ¿e na chwilê przerwa-
³am, powiedzia³: „Ale bohater, ¿eby
dziewczyna go ochrania³a”. 

„No w³aœnie – podjê³am w¹tek, to
jednak by³ bohaterski cz³owiek i ja mia-
³am pe³n¹ satysfakcjê, ¿e mogê go ochra-
niaæ. Ale... ale nie wystarczy³a ochrona
ma³ej harcerki, okaza³o siê, ¿e w szere-
gach ZWZ znalaz³ siê zdrajca. Na po-
cz¹tku lutego 1941 r. aresztowano tego
pu³kownika, a moja szefowa kaza³a mi
obci¹æ warkocze – by³y zbyt charaktery-
styczne – i wyjechaæ z Lublina. 

Warkocze zciê³am ku rozpaczy mego
Taty, który je lubi³, ale nie wyjecha³am
bo – bo ju¿ wiedzia³am, jak siê zachowu-
j¹ gestapowcy. Je¿eli, szukaj¹c kogoœ,
nie znajd¹, to zabieraj¹ zakladników,
nieraz ca³e rodziny – nie chcia³am nara-
¿aæ moich rodziców. Ale za t¹
zdrad¹ poszed³ ³añcuch aresztowañ”. 

Poruszyli siê – ale zrobi³am mimo
woli ruch rêk¹ – „Uciszcie siê – nie wol-
no os¹dzaæ tych, co siê w œledztwie za³a-
mywali, nie macie prawa, bo nie wiecie,
co to znaczy³o œledztwo w gestapo. 

Ja widzia³am, widzia³am «Pod zega-
rem» w Lublinie silnych mê¿czyzn
zmaltretowanych tak, ¿e le¿eli bezw³ad-
nie we krwi – a ilu¿ z nich zakatowano
na œmieræ! Nie, nigdy nie os¹dza³am
tych, co «zdradzili» podczas œledztwa ja-
kieœ nazwiska. 

Ale ci¹gle nie o to mi chodzi. 
Doœæ, ¿e pewnego dnia, dok³adnie

17 lutego 1941 roku przysz³o po mnie
szeœciu gestapowców, szeœciu doros³ych
mê¿czyzn, ¿eby aresztowaæ jedn¹ ma³¹
harcerkê (nigdy nie by³am wysoka); i tak
siê zacz¹³ inny rozdzia³ mojego ¿ycia,
o którym mo¿ecie przeczytaæ (I bojê siê
snów, Edycja œw. Paw³a, Czêstochowa) –
natomiast chcê Wam opowiedzieæ z tego
okresu jedn¹ scenê. 

Po œledztwie, które dla mnie wypad³o
doœæ ulgowo, bo aresztowana wczeœniej
druhna Maria Walciszewska, przypadko-
wo spotkana w gestapo zd¹¿y³a mi szep-

n¹æ: «Powiedz wszystkim: wszystko na
mnie». Dopiero nastêpnego dnia zrozu-
mia³am, co to znaczy³o – nasza hufcowa
odebra³a sobie w nocy ¿ycie. Jak wszy-
scy dowódcy konspiracji mia³a przy so-
bie œmiercionoœn¹ tabletkê; i có¿ – istot-
nie skorzysta³am z tego i przyzna³am siê,
¿e do ZWZ (znali, oczywiœcie, nazwê)
wci¹gnê³a mnie pani Maria Walciszew-
ska. 

Wiêc po œledztwie znalaz³am siê na
zamku w celi wiêziennej, której okno
wychodzi³o na wirydarzyk – we-
wnêtrzne podwórko zamku. Okna by³y
zas³oniête tzw. koszem – deskami po-
chy³o ustawionymi, tak, ¿e by³o widaæ
skrawek nieba i ga³¹zkê bzu, który
w pewnym momencie zakwit³. Ale by-
³a te¿ miêdzy deskami szpara, przez
któr¹ mo¿na by³o widzieæ kawa³ek te-
go podwórka. A po drugiej stronie by-
³y cele mêskie – na tym podwórku
mê¿czyŸni przymusowo odrabiali
«spacer». Ró¿nie to wygl¹da³o; cza-
sem z³oœliwy SS-man kaza³ im skakaæ
«¿abk¹», a byli to ludzie niekiedy
zmaltretowani œledztwem. 

Otó¿ jednego dnia – w³aœnie wtedy,
gdy na tle nieba w w¹skiej szparze by³o
widaæ ga³¹zkê kwitn¹cego bia³ego bzu
(bia³y bez jest dla mnie od tamtego cza-
su symbolem wolnoœci), przez szparê
wœród maszeruj¹cych mê¿czyzn zoba-
czy³am mego pu³kownika. Wychudzo-
ny, ale trzyma³ siê prosto. Z boku sta³
SS-man w czarnych lœni¹cych butach
z cholewami z pejczem w rêku i... pali³
papierosa. Smu¿ka dymu i roz¿arzony
koniuszek. W pewnym momencie rzuci³
niedopa³ek na ziemiê i wtedy... mê¿-
czy¿ni rzucili siê, ¿eby podnieœæ ten
szcz¹tek i mój pu³kownik tak¿e, a SS-
man, œmiej¹c siê, wali³ ich pejczem
gdzie popad³o. 

No i w³aœnie wtedy znikn¹³ mój po-
dziw dla mego bohatera, bo by³ niewol-
nikiem – nie tylko wiêŸniem. Wiêzienie
nie odbiera³o wewnêtrznej wolnoœci, ale
na³ogi – by³ niewolnikiem takiego œmie-
cia. 

No, i koniec wspomnieñ. 
Za chwilê bêdzie dzwonek, za 5 mi-

nut. Ale ja ju¿ koñczê – dziêkujê, ¿eœcie
tak uwa¿nie s³uchali”. 

Chwilê jeszcze trwa³a cisza. Pode-
sz³am ku drzwiom – a wtedy oni zaczêli
biæ brawo. 

A po lekcjach przysz³a nasza córka
i powiedzia³a, oddaj¹c mi parê pude³ek
papierosów: „Mamo, zwyciê¿y³aœ,
ch³opcy to oddali dla ciebie, a wycho-
wawca powiedzia³ te¿, ¿e nie bêdzie
paliæ”. 



Zaproszenie na pielgrzymkê 
obroñców ¿ycia

na

Jasn¹ Górê 24 marca (sobota) 2001 r.
Pielgrzymkê rozpoczniemy o godz. 900 

w Auli Papieskiej i zakoñczymy oko³o godz. 1500.

Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia
Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego
Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia
Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego

W programie pielgrzymki m.in.:

900 Przywitanie pielgrzymów przez Ojców Paulinów w Auli Papieskiej
900 – 1100 Referaty: ks. prof. dr hab. T. Styczeñ, dr P. Wosicki, dr in¿. A. Ziêba
1100 Ró¿aniec œwiêty – rozwa¿ania i prowadzenie modlitwy ks. bp J. Szkodoñ
1200 Uroczysta Msza œw. koncelebrowana – przewodniczy ks. abp St. Nowak,

Metropolita Czêstochowski. 
Z³o¿enie przyrzeczeñ Duchowej Adopcji.

1430 Droga Krzy¿owa na Wa³ach Jasnogórskich – prowadzi ks. St. Maœlanka

Dziecko w 8. tygodniu 
od poczêcia
FOT. A. ZACHWIEJA

Nó¿ki dziecka 
w 11. tygodniu od poczêcia

S³u¿ba ¯yciu I/200130

Intencje Krucjaty Modlitwy 
w Obronie Poczêtych Dzieci

Styczeñ 2001
O œwiat³o i moc na rozpoczynaj¹ce siê trzecie tysi¹clecie, o wiernoœæ Bogu. 

Luty 2001
Za sprawuj¹cych w³adzê pañstwow¹ i samorz¹dow¹, by podejmowali politykê prorodzinn¹
i skutecznie pomagali rodzinie. 

Marzec 2001
Za lekarzy i pielêgniarki, za ca³¹ s³u¿bê zdrowia, aby z oddaniem ratowali ka¿de ¿ycie i wspo-
magali ka¿de rodzicielstwo.

FOT. A. ZACHWIEJA
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anktuarium Matki Bo¿ej Brze-
miennej w Gdañsku – Matem-
blewie

W Archidiecezji Gdañskiej idea Du-
chowej Adopcji rozwija siê prê¿nie od
kilku lat. W wielu parafiach s¹ regularnie
organizowane przyrzeczenia Duchowej
Adopcji. Wierni anga¿uj¹ siê w krzewie-
nie Duchowej Adopcji, uœwiadamiaj¹c
sobie „niemy krzyk” dzieci zabijanych
pod sercami matek. 

Wa¿nym oœrodkiem na Wybrze¿u
jest Sanktuarium Matki Bo¿ej Brzemien-
nej w Gdañsku – Matemblewie, gdzie za
zgod¹ abpa Tadeusza Goc³owskiego po-
wsta³ Archidiecezjalny Oœrodek Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczêtego. Dzia-
³alnoœæ oœrodka pozostaje pod duszpa-
stersk¹ opiek¹ kustosza sanktuarium ks.
Wies³awa Wiœniewskiego i obejmuje: 

– Dni skupienia, na które sk³adaj¹ siê: 
– konferencje dotycz¹ce obrony ¿y-

cia poczêtego i skutków aborcji; 
– informacje na temat Duchowej Ad-

opcji dziecka poczêtego; 
– stanowisko Koœcio³a wobec poczê-

tego ¿ycia, 
– œwiadectwa wiernych; 
- Rekolekcje formacyjno-szkoleni-

owe dla obroñców ¿ycia; 
- Czuwania i adoracje przed Naj-

œwiêtszym Sakramentem; 
- Spotkania op³atkowe dla osób, któ-

re podjê³y duchow¹ adopcjê. 
Przyrzeczenia Duchowej Adopcji or-

ganizowane s¹ równie¿ podczas rekolek-
cji zamkniêtych i przy okazji pielgrzy-
mek. 

W sanktuarium prowadzona jest do-
kumentacja osób sk³adaj¹cych przyrze-
czenia – jest ich ju¿ kilka tysiêcy. Sank-
tuarium wspó³pracuje z gronem œwiec-
kich animatorów Duchowej Adopcji,
którzy inspiruj¹ poszczególne parafie do
sk³adania przyrzeczeñ, szczególnie
w okresie rekolekcji adwentowych lub

wielkopostnych. W oko³o 40 parafiach
przyrzeczenia s¹ sk³adane w sposób sys-
tematyczny. Animatorzy Duchowej Ad-
opcji przygotowuj¹ i prowadz¹ adoracje
Najœwiêtszego Sakramentu w Matemble-
wie (w ka¿d¹ niedzielê w godz. 14) lub
w swoich parafiach. 25 marca ka¿dego
roku celebrowany jest Dzieñ Œwiêtoœci
¯ycia. Natomiast 28 grudnia, w Œwiêto
M³odzianków, w Bazylice œw. Brygidy
w Gdañsku abp Tadeusz Goc³owski od-
prawia Mszê œw. i prowadzi procesjê po-
kutn¹ do Bazyliki Mariackiej. 

Na terenie Archidiecezji Gdañskiej
dzia³a Oœrodek Informacji Ruchu Krze-
wienia Duchowej Adopcji prowadzony
od 1994 roku przez pana Zdzis³awa Ar-
kuszyñskiego. 

Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹, do
Sanktuarium Matki Bo¿ej Brzemiennej
w Matemblewie przybywaj¹ matki ocze-
kuj¹ce potomstwa i te, które pragn¹ po-
dziêkowaæ za szczêœliwe rozwi¹zanie.
Równie¿ przybywaj¹ ma³¿eñstwa, które
przez wiele lat prosz¹ o dar ¿ycia. Licz-
ne wota s¹ dowodem na to, ¿e Maryja
spieszy z pomoc¹ przychodz¹cym rodzi-
nom. 

Maj¹c na uwadze wychowanie m³o-
dego pokolenia prowadzone s¹ dla
uczniów szkó³ œrednich, tzw. warsztaty
matemblewskie. Jest to program autorski
zatwierdzony przez Kuratorium Oœwiaty
w Gdañsku, prowadzony przez kap³ana
i osoby œwieckie, którzy pos³uguj¹c siê
niekonwencjonalnymi formami przeka-
zu, staraj¹ siê zachêciæ m³odzie¿ do od-
krycia chrzeœcijañskiego obrazu mi³oœci,
narzeczeñstwa, ma³¿eñstwa i rodziny.
Kulminacyjnym momentem rocznej pra-
cy z m³odzie¿¹ jest odbywaj¹cy siê
w czerwcu festiwal – M³odzi i Mi³oœæ. 

Sanktuarium w Matemblewie stara
siê te¿ w sposób praktyczny nieœæ pomoc
nie narodzonym poprzez pomoc œwiad-
czon¹ w Diecezjalnym Domu Samotnej

Matki im. Jana Paw³a II. W ci¹gu 10 lat
w domu tym przebywa³o ju¿ ponad
300 matek z dzieæmi. 

WSPÓLNOTA MODLITEWNA
KRÓLOWEJ POKOJU W RUMI

Na spotkaniu po pielgrzymce do Me-
djugorie w 1993 roku grupa pielgrzy-
mów z opiekunem wspólnoty ks. Maria-
nem Jutkiewiczem zapragnê³a spotykaæ
siê regularnie na modlitwie, by spieszyæ
z pomoc¹ duchow¹ mieszkañcom by³ej
Jugos³awii, wykrwawiaj¹cej siê wtedy
w bratobójczej walce. Z up³ywem czasu
liczba uczestników medjugorskich wie-
czorów ros³a. Maj¹c na uwadze troskê
Koœcio³a o obronê cz³owieka nie naro-
dzonego i nawo³ywania Jana Paw³a II:
„Czy wolno byæ obojêtnym wobec napa-
œci na ¿ycie cz³owieka niewinnego i bez-
bronnego a jeszcze nie narodzonego”,
Wspólnota Królowej Pokoju w³¹czy³a
siê w ideê krzewienia Duchowej Adop-
cji. Po odpowiednim przygotowaniu 25
maja 1996 roku przeprowadzi³a przyrze-
czenia Duchowej Adopcji wœród uczest-
ników pielgrzymki do Medjugorie. Pod-
czas Mszy œw. na rêce o. Piotra Andru-
kiewicza przyrzeczenia z³o¿y³o 50 osób,
a 25 lutego ks. proboszcz Jerzy Worek
odebra³ osiemdziesi¹t deklaracji modli-
twy Duchowej Adopcji od cz³onków
Wspólnoty Królowej Pokoju NMP
Wspomo¿enia Wiernych w Rumi.
Dzie³o Duchowej Adopcji jest konty-
nuowane. 

Opracowa³a Maryla G³uszak

Duchowa Adopcja w Archi-
diecezji Gdañskiej

S

Strony Duchowej Adopcji redaguj¹: Halina
i Czes³aw Chytrowie, Maryla G³uszak,
o. Stanis³aw Jarosz, o. Ignacy Rêkawek,
o. Efrem Osiad³y, ks. Franciszek Ko³acz




