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Dawniej ekspertami od mi∏oÊci byli poeci. Wierzyli, i˝ to alabastrowa cera,
jedwabiste w∏osy czy cudowny uÊmiech wybranki albo wybranka wzbudzajà
p∏omienny ˝ar uczuç. Za siedlisko mi∏osnych uczuç uwa˝ali serce. DziÊ wiemy,
˝e najwa˝niejszà rol´ w uczuciach odgrywa mózg i substancje chemiczne,
jakie wytwarza. A szalona, nami´tna i bezrozumna mi∏oÊç jest wynikiem
dzia∏ania kilku zwiàzków chemicznych, nad produkcjà których nie mamy
kontroli i nie umiemy si´ oprzeç ich dzia∏aniu. 

Dlaczego kobieta, wchodzàc do pustego kina, wybiera krzes∏o, na którym
niedawno siedzia∏ m´˝czyzna, a m´˝czyzna, obserwujàc równie atrakcyjne
kobiety, czuje pociàg do jednej, a oboj´tnoÊç do innej? Odpowiedê tkwi we
feromonach – naturalnych, lotnych substancjach chemicznych, wydzielanych
przez organizmy ˝ywe. Osobniki tego samego gatunku komunikujà si´ za ich
pomocà mi´dzy sobà. W Êwiecie zwierzàt samiec potrafi zlokalizowaç
partnerk´ mimo odleg∏oÊci przekraczajàcej nawet wiele kilometrów. 

Mi∏oÊcià rzàdzi równie˝ fenyloetyloamina, tzw. Pea, zwiàzek chemiczny
wywo∏ujàcy stan uniesienia, dzia∏ajàcy podobnie jak amfetamina. Nie wiemy
jeszcze, gdzie jest produkowany, ale wiemy, ˝e dzia∏a na pewne obszary 
w mózgu i powoduje, ˝e ogarnia nas nami´tnoÊç i uczucie szcz´Êcia. Dlatego
zakochana para zapomina o Bo˝ym Êwiecie. Jednak po 2 latach dzia∏anie
tego zwiàzku s∏abnie i wtedy zwiàzek kochanków przechodzi kryzys. Kolejny
kryzys przychodzi po 4 latach, gdy organizm przestaje produkowaç
fenyloetyloamin´. Cz´sto ˝a∏ujemy, ˝e szaleƒstwo mi∏oÊci nie trwa wiecznie.
Ale natura wie, co robi, bo gdyby poziom Pea by∏ nieustannie wysoki, mózg
nie móg∏by normalnie funkcjonowaç. Wszak zakochani nie widzà Êwiata poza
sobà, nie potrafià myÊleç racjonalnie, ani te˝ przelaç swojego uczucia na
innych. Pea jest czymÊ w rodzaju narkotyku. Tak jak on potrafi uzale˝niç. Sà
ludzie chorujàcy na g∏ód po˝àdania. Zakochujà si´ i tkwià przy partnerze
dopóty, dopóki czujà uniesienie. Kiedy ono znika, oni tak˝e znikajà, szukajàc
kolejnej mi∏oÊci. 

Gdy uniesienie mija, kochankowie albo si´ rozstajà, albo okazuje si´, ˝e
oprócz chemii dzia∏a coÊ wi´cej, co sprawia, ˝e chcà byç ze sobà nadal.

Zakochanie przeradza si´ w mi-
∏oÊç dajàcà poczucie bezpie-
czeƒstwa, przynale˝noÊci i zado-
wolenia. W mózgu zaczyna si´
wytwarzaç endorfina, tzw.
hormon szcz´Êcia, który dzia∏a
podobne jak morfina – koi,
uspokaja i ∏agodzi.

Mi∏oÊç to w du˝ej mierze gra
chemii, której procesy t∏umaczà
zachowania kochanków: dlacze-
go niektórzy walczà ze sobà
zaciekle, ale rozstaç si´ nie
mogà, dlaczego gwa∏towne
nami´tnoÊci przemijajà, a gdy
ludzie nic wi´cej nie majà sobie
do zaoferowania, to si´ roz-
chodzà, i dlaczego cz∏owiek
˝yjàcy w zgodnym stadle nagle
zaczyna szaleç na punkcie jakiejÊ
osoby i niszczy wszystko, co ju˝
osiàgnà∏. 

Wiedz´ o tajnikach chemii naszego cia∏a warto wykorzystywaç, ˝eby byç
bardziej atrakcyjnym, rozpaliç lub podtrzymaç p∏omieƒ mi∏oÊci. S∏u˝à temu
np. zapachy spalanych w mi∏osny wieczór kadzide∏ lub woƒ Êwie˝ych ró˝, 
w p∏atkach których zawarta jest Pea. Te same w∏aÊciwoÊci ma kakao. Nie
dziwi zatem, ˝e kobiety cierpiàce na g∏ód mi∏oÊci zajadajà si´ czekoladkami.
Jednak nic nie zastàpi prawdziwej mi∏oÊci. Wi´c zamiast siedzieç samotnie 
w domu, wyjdêmy do ludzi, by spotkaç kogoÊ, czyje feromony wzburzà naszà
krew.
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Wszystkim Pracownikom,
Pacjentom i Przyjacio∏om Szpitala
Wolskiego ˝yczenia spokojnych,
ciep∏ych i s∏onecznych 
Âwiàt Wielkanocnych 

sk∏ada Dyrekcja
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Zgodnie ze standardami dotyczàcymi wykorzystywania Êrodków unijnych, w tym
funduszy strukturalnych pochodzàcych ze Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, beneficjent koƒcowy jest zobowiàzany
do promowania prowadzonego projektu i jego wyników. Przeto, aby wype∏niç
ten obowiàzek, po wdro˝eniu w zesz∏ym roku Projektu E-szpital, tj. stworzeniu
cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania 
i archiwizacji danych, czyli kompleksowym zinformatyzowaniu szpitala,
zorganizowaliÊmy konferencj´ prasowà dla dziennikarzy prasowych, radiowych
i telewizyjnych. 

Konferencja, która odby∏a si´ 7 lutego br., zgromadzi∏a tak wielu dziennikarzy
i fotoreporterów, ˝e ledwo zmieÊcili si´ w sali konferencyjnej. Do szpitala
przyby∏a tak˝e ekipa Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego, w którego
g∏ównym wydaniu, na samym poczàtku, zrelacjonowano nasze dokonania. 
O efektach informatyzacji mówiono w ró˝nych stacjach radiowych, a nazajutrz
donios∏y o nich niemal wszystkie codzienne gazety. Relacje prasowe dost´pne
sà na stronie internetowej szpitala w dziale „Napisali o nas”.
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BBaabbaa  ddrroo ˝̋dd ˝̋oowwaa  dd llaa  kkoobbiiee tt   oo  ss ii llnnyycchh  rr ´́kkaacchh
- pracoch∏onna, ale znakomita

Sk∏adniki

50 dag màki, 15 dag mas∏a, 15 dag cukru, 1 jajo, 5 ˝ó∏tek, 5 dag dro˝d˝y, 
3/4 szklanki mleka, 20 dag rodzynek, szczypta soli, aromat albo cukier waniliowy 

Sposób przyrzàdzania

T́  bab´ robi si´ tylko raz w roku, na Wielkanoc. Wymaga cierpliwoÊci i si∏y w r´kach.
Najlepiej pomachaç hantelkami przez miesiàc przed, albo zatrudniç do wyrabiania
ciasta m´˝czyzn´. Wtedy efekt koƒcowy gwarantowany. Z dro˝d˝y, cz´Êci mleka, màki
i odrobiny cukru wyrabiamy zaczyn i pozostawiamy do wyroÊni´cia. Reszt´ màki
przesiewamy, dodajemy wyroÊni´ty zaczyn, cukier, ˝ó∏tka i ca∏e jajo, szczypt´ soli oraz
aromat/cukier waniliowy. No i wyrabiamy, wyrabiamy baaardzo starannie, ˝eby ciasto
by∏o g∏adkie i pokazywa∏o si´ coraz wi´cej p´cherzyków. Czasami nawet i godzin´.
Na sam koniec, kiedy p´cherzyków jest ju˝ bardzo du˝o, dodajemy stopione mas∏o 
i znowu mi´dlimy, a˝ si´ ca∏e wch∏onie. Odstawiamy do wyroÊni´cia, a˝ dwa razy
powi´kszy swojà obj´toÊç. Wtedy dodajemy rodzynki, mieszamy i wk∏adamy do formy
wysmarowanej starannie mas∏em. Pieczemy w Êrednio goràcym piekarniku, nie d∏u˝ej
ni˝ 50 minut, uwa˝ajàc, ˝eby nie przesuszyç. Lukrujemy wed∏ug uznania.

MMaarrmmuurrkkoowwee  jjaa jjeecczzkkaa  pprr zzeeppiióórrcczzee - oryginalne, ma∏o pracoch∏onne

Sk∏adniki

12 jaj przepiórczych, 4 ∏y˝ki ciemnego sosu sojowego, 2 - 3 torebki herbaty typu
earl grey, cukier i sól

Sposób przyrzàdzania

Jaja gotujemy przez 5-8 minut, prawie na twardo. Sch∏adzamy i ka˝de z osobna
obt∏ukujemy tak, by na skorupkach powsta∏a g´sta siatka p´kni´ç. Nast´pnie
wk∏adamy do rondelka i zalewamy, tylko do przykrycia, zaparzonà herbatà.
Dodajemy sos sojowy, cukier i sól. Gotujemy na wolnym ogniu przez 10 minut.
Sch∏adzamy i delikatnie obieramy. Podajemy w ca∏oÊci. Podobnie mo˝na przyrzàdziç
jaja kurze. Dla odmiany mo˝na zabarwiç je nie na ciemny marmurek, ale inaczej, np.
sokiem z buraków, szpinakiem lub kurkumà.

PPooll ´́ddwwiicczzkk ii   wwiieepprrzzoowwee  ww  mmiiooddzz iiee   pp ii ttnnyymm - po prostu pyszota

Sk∏adniki

1 kg pol´dwiczek wieprzowych, 2 ∏y˝ki mas∏a, 1/2 litra miodu pitnego, 2 ∏y˝ki
musztardy sarepskiej, 3/4 szklanki s∏odkiej Êmietanki, szczypta suszonego
estragonu, sól i pieprz

Sposób przyrzàdzania

Z pol´dwiczek wykrawamy kotleciki gruboÊci palca. Ka˝dy delikatnie nagniatamy
d∏onià. Nie u˝ywamy t∏uczka! Potem solimy i pieprzymy. Na patelni rozgrzewamy
mas∏o i szybko obsma˝amy ka˝dy kotlecik z obu stron. Dodajemy miód pitny, szczypt´
estragonu i dusimy bez pokrywki na silnym ogniu, dopóki miód nie zniknie z patelni.
Wtedy dodajemy Êmietank´ wymieszanà z musztardà i gotujemy jeszcze oko∏o 
5 minut, a˝ sos zg´stnieje. 

f o r u m
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Piel´gniarkà oddzia∏owà na Oddziale Internistyczno-
Diabetologicznym Agnieszka Walczak zosta∏a 
w po∏owie lutego, po wygraniu konkursu na to
stanowisko. Jest absolwentkà Liceum Medycznego w ¸owi-
czu i ma skoƒczone studia magisterskie na Akademii
Medycznej w ¸odzi (obecny Uniwersytet Medyczny).
DoÊwiadczenie zawodowe zdobywa∏a w kilku miejscach.
Przez rok by∏a piel´gniarkà we W∏oszech, a najd∏u˝ej –

15 lat, na Oddziale Intensywnej Terapii w szpitalu wielospecjalistycznym w Kutnie.
Dodatkowo pracowa∏a jako asystent na Wydziale Piel´gniarstwa Wy˝szej Szko∏y Gospodarki
Krajowej w Kutnie, któremu patronuje poznaƒska Akademia Medyczna, a którego
dziekanem jest prof. Laura Wo∏owicka. Zajmowa∏a si´ nie tylko pracà z pacjentem, lecz
tak˝e wprowadza∏a w tajniki zawodu m∏odsze kole˝anki i opracowywa∏a projekty nowej
dokumentacji medycznej, potrzebnej do usprawniania pracy. Ma rozliczne zainteresowania,
m.in. filmowe i teatralne. Jest otwarta na innych, lubi nowe wyzwania, bardo ch´tnie si´
uczy i poznaje nowoÊci zawodowe. 

NNaa  zz iimmnnoo,,   nnaa  cc iieepp∏∏oo  ii   nnaa  wwyynnooss

W ubieg∏ym roku kole˝anki z ksi´gowoÊci przys∏a∏y do redakcji postulat
zorganizowania w szpitalu bufetu, w którym mo˝na kupiç coÊ do picia, zjeÊç coÊ
na zimno albo na goràco. DowiedzieliÊmy si´ wówczas, ˝e ju˝ wczeÊniej
dyrekcja podj´∏a decyzj´ i stosowne dzia∏ania w tej sprawie. Niestety, d∏ugo nie
by∏o ch´tnych. Byç mo˝e dlatego, ˝e przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci
gastronomicznej, trzeba wyremontowaç i wyposa˝yç lokal przeznaczony na
bufet, a wi´c najpierw zainwestowaç. Dopiero na poczàtku marca zg∏osili si´:
pani El˝bieta Grycuk i pan Pawe∏ Okoniewski – w∏aÊciciele firmy „Bar Bistro”,
zdecydowani na wspó∏prac´ z nami.

W kwietniu bufet otworzy swoje podwoje na pierwszym pi´trze pawilonu 7, 
w pomieszczeniach po dawnej pracowni RTG, naprzeciw centrali telefonicznej.
Teraz trwajà tam jeszcze prace remontowo-adaptacyjne. Dost´pny b´dzie dla
pracowników szpitala, pacjentów i dla odwiedzajàcych codziennie od godziny
8.00 do 20.00. B´dziemy w nim mogli zaopatrzyç si´ w napoje, zjeÊç na
miejscu ciep∏y posi∏ek, a tak˝e zamówiç jedzenie na wynos. Serwowane majà
byç ró˝ne pysznoÊci, m.in. zupy, naleÊniki i pierogi w∏asnej roboty oraz potrawy
z grilla, surówki i kanapki. 
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Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów

WiadomoÊç o wdro˝eniu u nas zintegrowanego systemu informatycznego
dotar∏a równie˝ do producentów „Elementarza”, cyklicznego programu 
o charakterze popularno-naukowym. Program, nadawany na antenie TVP
Info, powstaje na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.
Jego zadaniem jest edukowanie spo∏eczeƒstwa oraz krzewienie idei
spo∏eczeƒstwa informacyjnego poprzez popularyzowanie wiedzy o nowych
technologiach i nowoczesnych us∏ugach publicznych.

W jednym z kolejnych odcinków autorzy programu postanowili, na
przyk∏adzie naszego szpitala, zaprezentowaç widzom, jak funkcjonuje szpital
po wprowadzeniu pe∏nej informatyzacji. Podczas zdj´ç, które by∏y
realizowane 11 marca, skoncentrowano si´ przede wszystkim na takich
sprawach, jak: internetowa rejestracja pacjentów, tworzenie elektronicznej
dokumentacji medycznej oraz konsultacje medyczne za pomocà kamer. 

Z naszej strony w realizacji programu na terenie szpitala uczestniczyli
dyrektorzy: Adam Doliwa i Dariusz Wojciechowski oraz dr Piotr Sionek, 
dr Roman Jasiƒski i koledzy z Sekcji Informatyki: Marcin P∏osiƒski, Grzegorz
¸ukasiak i Piotr Paczewski, który uwieczni∏ to wydarzenie na prezentowanych
w tym tekÊcie zdj´ciach. Natomiast ze strony telewizji – Piotr Zbroziƒski,
re˝yser programu, oraz pracujàcy przy kamerze Maciej Lewiƒski.

Na razie wiemy tyle, ˝e odcinek „Elementarza” ze Szpitalem Wolskim w roli
g∏ównej ma byç wyemitowany we czwartek, 24 kwietnia lub 8 maja, 
o godzinie 19.10, a potem powtórzony we wtorek, 29 kwietnia albo 
13 maja, o godzinie 16.50. Dok∏adnà informacj´ o terminie emisji
rozpowszechnimy w szpitalu drogà mailowà, ale ju˝ teraz zach´camy
wszystkich do obejrzenia tego programu.

Naszym Czytelnikom 
z okazji Wielkiej Nocy 
wraz z najlepszymi ˝yczeniami
Êwiàtecznymi przekazujemy kilka
przepisów kulinarnych 
i wiele serdecznych uczuç.

Redakcja

2

Miros∏awa Kiliƒska jest naszym
pracownikiem socjalnym. Studia licencjackie w
zakresie pracy socjalnej skoƒczy∏a na Wydziale
Pedagogiki Ogólnej Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 2006
roku. Po dyplomie pracowa∏a przez rok w
Szpitalu Praskim. Do nas przenios∏a si´ w
listopadzie 2007 roku, skuszona przez
kole˝ank´, z którà wspó∏pracowa∏a. W czasie
studiów, a tak˝e ju˝ po podj´ciu pracy na
Pradze, by∏a instruktorkà w Êwietlicy
Nadarzyƒskiego OÊrodka Kultury. W piàtkowe popo∏udnia oraz w weekendy organizowa∏a
zaj´cia Êwietlicowe i ró˝ne imprezy plenerowe dla dzieci i m∏odzie˝y I gdyby nie wysz∏a za
mà˝, to zapewne kontynuowa∏aby to dodatkowe zaj´cie, bo dawa∏o jej wiele satysfakcji.
Bardzo lubi zwierz´ta, a zw∏aszcza psy. Najlepiej odpoczywa na jeziorach bàdê nad
morzem.
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