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Drodzy Czytelnicy,

Jest nam niezmiernie miło przekazać 
Wam pierwsze w Polsce wydanie bez-
płatnego kwartalnika poświęconego me-
dycznej marihuanie. Mam nadzieję że 
nasz magazyn, który właśnie trafił do 
Waszych rąk przypadnie Wam do gustu 
oraz będzie stanowił kompendium rzetel-
nej wiedzy na temat konopi medycznych 
i przemysłowych. Niektórzy z Was pew-
nie zastanawiają się jak do tego doszło, 
że właśnie został wydany tego typu 
kwartalnik, poświęcony w większości 
medycznej marihuanie? Otóż wszystko 
zaczęło się 5 lat temu kiedy uruchomili-
śmy pierwszy w Polsce, branżowy portal 
internetowy www.medycznamarihuana.
com, na który serdecznie Was zaprasza-
my. Dzięki tej inicjatywie zdobyliśmy 
gruntowną i wszechstronną wiedzę w za-
kresie stosowania konopi indyjskich 
i przemysłowych oraz liczne kontakty 
polskie i zagraniczne, co pozwoliło nam 
na wydanie niniejszej publikacji. W ostat-
nich latach opublikowaliśmy setki artyku-
łów, wywiadów z lekarzami, naukowcami, 
pacjentami i aktywistami, którym za-
wdzięczamy to, że od 1 listopada 2017r. 
medyczna marihuana jest legalna i do-
stępna w Polsce. Uczestniczyliśmy i da-
lej uczestniczymy w międzynarodowych 
konferencjach i szkoleniach dotyczących 
stosowania konopi w przemyśle i medy-
cynie. Współorganizowaliśmy i dalej 

współorganizujemy wydarzenia konopne 
o charakterze edukacyjnym i wystawo-
wym. Braliśmy udział w najważniejszych 
wydarzeniach politycznych i ekonomicz-
nych naszego kraju dotyczących legali-
zacji medycznej marihuany i edukacji 
w zakresie stosowania konopi. Nie za-
brakło nas również na pierwszych szko-
leniach dla lekarzy w obszarze wykorzy-
stania konopi indyjskich w medycynie. 
Dzięki tym licznym doświadczeniom 
i wiedzy jaką zdobyliśmy jesteśmy dum-
ni, że w ten sposób mogliśmy się przy-
czynić do zmiany polskiego prawa oraz 
świadomości polskiego społeczeństwa 
na temat konopi.

Pomimo legalizacji medycznej marihu-
any zostało jeszcze wiele do zrobienia 
w tym temacie, o czym dowiecie się m.in. 
z pierwszego numeru kwartalnika. Liczy-
my na to, że wspólnymi siłami będziemy 
mogli dalej propagować wiedzę na te-
mat wszechstronności zastosowań ko-
nopi oraz zmieniać otaczający nas świat 
na lepszy, a wszystko to z myślą o nas 
samych, naszych dzieciach i kolejnych 
pokoleniach. Tymczasem zapraszamy 
wszystkich naukowców, lekarzy, pacjen-
tów, aktywistów oraz osoby zaintereso-
wane konopiami do współpracy. Udanej 
lektury!
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Koniec z czarnym rynkiem? 
Medyczna marihuana 
w końcu osiągalna dla 

polskich pacjentów!

Wieść o tym, że medyczna marihuana trafi do polskich ap-
tek obiegła całą Polskę błyskawicznie. Wszystko za spra-
wą decyzji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który po-
zytywnie rozpatrzył pierwszy w Polsce wniosek o dopusz-
czenie do obrotu leku na bazie konopi indyjskich.

W środę, 24 paździer-
nika 2018 roku do pu-

blicznej wiadomości 
oficjalnie podano, że 

wniosek o dopuszcze-
nie do obrotu suszu 
z konopi indyjskich 
został rozpatrzony 

pozytywnie.
Po nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii, która nastąpiła w listopadzie 2017 roku, sytuacja 
medycznej marihuany w Polsce nie wyglądała tak, 
jak wcześniej zakładano. Polscy lekarze, pomimo po-
zwolenia niechętnie wystawiali na nią receptę, a jeśli 
w końcu to uczynili – pacjent takiej recepty nie mógł 
zrealizować. W aptekach nie było surowca, z którego 
farmaceuci mogliby wytworzyć lek.
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Mijały kolejne miesiące, a nadzieja na to, że medyczna ma-
rihuana w końcu dotrze do pacjentów gasła coraz bardziej. 
Nastąpił jednak przełom. W czerwcu 2018 roku do Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wpłynął pierwszy wniosek o reje-
strację suszu konopi indyjskich o wysokim stężeniu tetra-
hydrokannabinolu THC. Biorąc pod uwagę zawiłe procedury 
i rygorystyczne wymogi, jakie spełniać musi surowiec far-
maceutyczny zanim dopuszczony zostanie do obrotu, sam 
fakt złożenia wniosku można uznać za wielki sukces.
 
Nad jego przygotowaniem, przez kilka miesięcy pracował 
sztab prawników i specjalistów z firmy Spectrum Cannabis, 
należącej do kanadyjskiej grupy kapitałowej Canopy Growth 
Corp. Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją konopi me-
dycznych, a swoje zakłady produkcyjne posiada w krajach 
takich jak Kanada, Dania, Austria, czy Hiszpania.
 
Sprawa złożonego wniosku nabrała rozgłosu, gdy na po-
czątku września zeszłego roku przedstawiciel Spectrum 
Cannabis, Tomasz Witkowski, ujawnił, że Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych bliski jest wydania decyzji. Firma 
liczyła wówczas, że nastąpi to maksymalnie do połowy 
września. Trwało to nieco dłużej niż zakładano, ale także 
krócej niż oficjalnie mogło, gdyż zgodnie z obowiązującymi 
przepisami rozpatrywanie wniosków w Polsce trwać może 
nawet 210 dni.

Spełnia się „Testament Tomasza 
Kality”

W środę, 24 października 2018 roku do publicznej wiadomo-
ści oficjalnie podano, że wniosek o dopuszczenie do obrotu 
suszu z konopi indyjskich został rozpatrzony pozytywnie. To 
oznaczało, że medyczna marihuana w końcu będzie osią-
galna dla około 300 tys. pacjentów w Polsce, którzy na nią 
czekają.
 
Jedną z pierwszych osób, która nie kryła radości z takiego 
obrotu sprawy była Anna Kalita. Żona Tomasza Kality, by-
łego rzecznika SLD, który chorował na glejaka mózgu i do 
końca swoich dni walczył o zalegalizowanie medycznej ma-
rihuany w Polsce, zamieściła na jednym z portali społeczno-
ściowych wzruszający wpis:
 

“Jest!!! Medyczna marihuana w Polsce!!!! Ra-
dość!!!!
Tomeczku – to Twój sukces, Kochanie! Wygrałeś 
tę walkę!!!
Pierwszy lek konopny został dziś dopuszczony 
do obrotu! Urząd Rejestracji Produktów Lecz-
niczych dał zielone światło kanadyjskiej firmie 
Spectrum Cannabis. – Za 3 – 4 tygodnie produkt 
powinien być dostępny w aptekach – powiedział 
mi Tomasz Witkowski z tejże firmy.
To wielki dzień dla setki tysięcy chorych ludzi 
w tym kraju!!!”

Susz o wysokiej zawartości THC

Wszystkie uprawy prowadzone przez Canopy Growth odby-
wają się z zachowaniem standardów Dobrej Praktyki Pro-
dukcyjnej (ang. Good Manufacturing Practice, GMP), a więc 
ze szczególnym nastawieniem na higienę i zapobieganie 
wytwarzania produktów, które nie będą spełniać norm ja-
kościowych. Stałe kontrole wszystkich etapów produkcji 
gwarantują doskonałą jakość i jednorodność produktów 
końcowych.
 

Do Polski sprowadzany jest susz z roślin odmiany Lemon 
Skunk. Na chwilę obecną jego zastosowanie jest jednak nie-
co ograniczone. Nie można z niego wytwarzać oleju, ponie-
waż apteki nie są do tego przygotowane. Susz zawiera 19% 
THC i mniej niż 1% CBD, przez co można przeznaczyć go do 
leczenia tylko pewnej grupy schorzeń. Pochodzi z odmian 
sativa, co oznacza, że działa pobudzająco, wzmaga chęci 
do działania i poprawia nastrój, co jest istotne w leczeniu 
objawów wielu schorzeń, w tym nowotworów. Warto wspo-
mnieć, że nawet na czarnym rynku odmiany sativa dostępne 
są w znikomych ilościach.
 
Każdy pacjent, którego historia choroby i stan zdrowia 
wskazują na potrzebę wprowadzenia terapii medyczną ma-
rihuaną ma prawo domagać się od lekarza (również pierw-
szego kontaktu) wystawienia na nią recepty. Jej realizacja 
w aptece polega na przygotowaniu zgodnie z zaleceniami 
lekarza leku na bazie surowca i wydaniu go pacjentowi. 
Susz importowany jest do 3 polskich aptek (w Koninie, Po-
znaniu i Wrocławiu) i dostępny jest w opakowaniach po 5 
i 10 gramów, ale w ramach jednej recepty (która ważna jest 
3 miesiące) pacjent może nabyć maksymalnie 30 gramów. 
Cena prawie dwukrotnie przewyższa tą czarnorynkową i wy-
nosi około 65zł za 1 gram.  Na chwilę obecną polskie prawo 
nie przewiduje refundacji. 
 
 
 

Sandra Jurkiewicz
www.medycznamarihuana.com
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Sprowadzili do Polski olej RSO 
żeby ratować życie bliskich. 

Wyrok ws. Państwa Dołeckich 
i Jakuba Gajewskiego

W czwartek, 25 października 2018 roku w sądzie w Jele-
niej Górze na ławie oskarżonych ponownie zasiedli Ewa 
i Dariusz Dołeccy oraz Jakub Gajewski, którym za spro-
wadzenie do Polski oleju RSO – w celu ratowania zdrowia 
i życia najbliższych członków rodziny – groziło od 3 do 15 
lat pozbawienia wolności.

Czy na taki obrót 
sprawy i na nadzwy-

czajne (według sę-
dziego) złagodzenie 

wyroków miała wpływ 
ubiegłoroczna nowe-

lizacja Ustawy o prze-
ciwdziałaniu narko-

manii legalizująca 
medyczną marihuanę 

w Polsce?

Zarówno oskarżonym jak i pozostałym zgro-
madzonym na sali sądowej w Jeleniej Górze 
towarzyszyły ogromne emocje. Po odczyta-
niu wyroku i zakończeniu rozprawy były łzy, 
poczucie niesprawiedliwości, a nawet pre-
tensje i okrzyki niezadowolenia kierowane 
w stronę sędziego.
 

Jakub Gajewski

W 2015 roku tata Pana Jakuba Gajewskie-
go zachorował na nowotwór. Pan Jakub 
zamówił w Holandii olej RSO, by pomóc 
ojcu w walce z chorobą. Na terenie Niemiec 
w przesyłce wykryto substancję o wysokim 
stężeniu THC i przekazano polskiej policji. 
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W wyniku zorganizowanej przez policję prowokacji, podsta-
wiony kurier miał dostarczyć przesyłkę Panu Jakubowi do 
rąk własnych. Zrządzeniem losu nie był on wtedy obecny 
w miejscu zamieszkania. Paczkę odebrał jego brat, który 
nie mając świadomości, co w niej się znajduje, z miejsca 

został aresztowany. Pan Jakub, jako adresat przesyłki, sam 
zgłosił się do aresztu, gdzie usłyszał zarzut przemytu dużej 
ilości środków odurzających. Po analizie dowodów, stwier-
dzono, że Pan Jakub niejednokrotnie pełnił rolę pośrednika 
w sprowadzaniu oleju RSO do Polski w celach medycznych 
i pomógł także Państwu Ewie i Dariuszowi Dołeckim.

WYROK: 2 lata pozbawienia wolności w zawie-
szeniu na 4 lata

Dariusz Dołecki

Sprawa Pana Dariusza Dołeckiego sięga roku 2014, gdy jego 
mama zachorowała na raka trzustki. Dotkliwie odczuwała 
ona skutki chemio i radioterapii, które nie przynosiły efek-
tu, a jedynie uniemożliwiały jej normalne funkcjonowanie. 
Kobieta zrezygnowała z dalszego leczenia. Pan Dariusz po-
stanowił poddać mamę leczeniu olejem RSO. Pierwotnie za-
opatrywał się w niego na czarnym rynku, ale najważniejsze 
było to, że terapia okazywała się skuteczna. Z dnia na dzień 
pacjentka odzyskiwała siły. Rozwój choroby został zatrzy-
many i nie było nowych przerzutów. Niefortunnie, pewnego 
razu Pan Dariusz nabył produkt podrobiony i niepełnowar-
tościowy, a ponieważ terapii nie wolno było przerwać po-
stanowił zakupić olej w Holandii. Udał się tam wraz z żoną 
Ewą. W drodze powrotnej, po przekroczeniu polskiej grani-
cy, samochód Państwa Dołeckich został zatrzymany przez 
Straż Graniczną i poddany kontroli. Małżonkowie, w związku 
z oskarżeniem o sprowadzenie konopi indyjskich w celach 
zarobkowych i odurzających, trafili do aresztu na 3 miesią-
ce. Wyszli z niego 2 dni po śmierci mamy Pana Dariusza.

WYROK: 1 rok pozbawienia wolności w zawie-
szeniu na 2 lata

Ewa Dołecka

Państwo Dołeccy od samego początku wspólnie podkreśla-
li, że Pani Ewa udała się z mężem do Holandii na zwykłą wy-
cieczkę i nie znała prawdziwego celu podróży. Do ostatniej 
chwili nie wiedziała, że w ich samochodzie przewożona jest 

nielegalna w Polsce substancja.
W przedstawionych podczas procesu dowodach, w tym 
w zapisach rozmów telefonicznych, sąd nie doszukał się 
potwierdzenia zarzutu, jakoby Ewa Dołecka świadomie do-
puściła się popełnienia przestępstwa. Ostatecznie sędzia 
ją uniewinnił. Nie zrekompensuje jej to jednak 3 miesięcy 
życia, które spędziła w areszcie.

WYROK: Uniewinnienie

Uzasadnienie sędziego 
i zapowiedziana apelacja

W uzasadnieniu wyroku sędzia nie zaprzeczył, że oskarżeni 
sprowadzili do kraju nielegalną substancję w celach me-
dycznych. Podkreślił, że cel ten był oczywisty, a preparaty 
były przeznaczone do leczenia bliskich członków rodziny 
walczących z nowotworem. Uznał jednak, że zarówno Pań-
stwo Dołeccy jak i Jakub Gajewski popełnili przestępstwo. 
Mogli ubiegać się o medyczną marihuanę w ramach impor-
tu docelowego i mieli na to wystarczająco dużo czasu, ale 
z tej możliwości nie skorzystali.

Jakub Gajewski nie krył rozczarowania niewiedzą sędzie-
go, gdyż jak wiadomo import docelowy nie obejmuje oleju 
a jedynie susz z konopi indyjskich. Dariusz Dołecki również 
czuł się skrzywdzony takim wyrokiem, ale mimo wszystko 
ucieszył się z uniewinnienia żony.
Czy na taki obrót sprawy i na nadzwyczajne (według sę-
dziego) złagodzenie wyroków miała wpływ ubiegłoroczna 

nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii legalizu-
jąca medyczną marihuanę w Polsce? W jaki sposób – i czy 
w ogóle – przyczyniła się do tego także decyzja Urzędu Re-
jestracji Produktów Leczniczych, który kilka dni przed roz-
prawą zezwolił na sprowadzenie do polskich aptek suszu 
do wytwarzania preparatów z medycznej marihuany? Na ten 
temat można spekulować.

Wyroki Ewy i Dariusza Dołeckich oraz Jakuba Gajewskiego 
nie są prawomocne, a oskarżeni już przygotowują doku-
menty, aby wnieść apelację.
 
 
 

Sandra Jurkiewicz
www.medycznamarihuana.com
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Polski lek na bazie konopi, 
który może powstrzymać 

nowotwór - Poznań

Polscy naukowcy opracowali lek przeciwbólowy na bazie 
konopi siewnej, który może pomóc w walce z rakiem. Stwo-
rzyli oni specyfik, który nie tylko uśmierza ból, ale również 
zabija komórki nowotworowe. Wszystko przy zachowaniu 
restrykcyjnych procedur farmaceutycznych.

Naukowcy rozma-
wiają już z firmami 
farmaceutycznymi, 
bo chcą rozpocząć 

produkcję. Za-
nim tabletka trafi 
jednak na rynek, 
czeka ją jeszcze 

szereg kolejnych 
badań.

Projekt zakończony sukcesem

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ści-
słej współpracy z szeregiem partnerów, przez 4 lata prowadzili badania nad nowym lekiem. 
Opracowano technologię pozyskiwania środków przeciwbólowych z konopi o niskiej za-
wartości substancji psychoaktywnych. Jak mówi kierownik projektu, prof. Ryszard Słomski 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

“Projekt został zakończony sukcesem – jest nim opracowanie przeciwbó-
lowej tabletki na bazie konopi dla pacjentów onkologicznych.”
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Nieoczekiwane odkrycie

Właściwości konopi wykraczają znacznie poza ich działanie 
przeciwbólowe. Zawarte w nich substancje m.in. łagodzą 
nudności i wymioty. Poznańskiemu zespołowi udało się 
zaobserwować jeszcze jedną ciekawą właściwość konopi 
– występujące w tej roślinie naturalne kannabinoidy mogą 
hamować rozwój, a nawet zabijać komórki rakowe.  Tak opi-
sał to prof. Ryszard Słomski:

“Niejako przy okazji stwierdziliśmy, że te prepa-
raty mają również bardzo silne właściwości prze-
ciwnowotworowe i tu pojawia się potrzeba konty-
nuowania badań, które je potwierdzą. Mamy już 
namacalne wyniki w postaci hodowli komórko-
wych, w których giną komórki nowotworowe, ale 
żeby to udokumentować, przydałoby się jeszcze 
trochę czasu.”

Dr Karolina Wielgus z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich tłumaczy:

“W naszym preparacie nie znajduje się samo, 
czyste, syntetyczne CBD, ale też szereg innych 
związków kannabinoidów, terpenów i innych po-
chodzących z konopi, których współdziałanie 
może nieść dla pacjentów dodatkowe korzyści.”

Konieczne są dalsze badania

Agnieszka Bienert z katedry farmacji klinicznej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, która była kierownikiem badania 
skuteczności działania przeciwbólowego i przeciwzapalne-
go preparatów z konopi, uspokaja nieco emocje:

“Chcemy mieć szybko odpowiedź, że prepa-
rat działa, ale żeby to potwierdzić, potrzeba lat 
zróżnicowanych badań. To bardzo długi proces. 
Na tym etapie nie można jeszcze potwierdzić, że 
ten preparat na pewno będzie działać przeciwbó-
lowo.”

Naukowcy rozmawiają już z firmami farmaceutycznymi, bo 
chcą rozpocząć produkcję. Zanim tabletka trafi jednak na 
rynek, czeka ją jeszcze szereg kolejnych badań. Kierownik 
projektu ma nadzieję, że z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, które finansowało zakończony właśnie projekt, 
uda się pozyskać pieniądze na dalsze badania. Miałyby 
one skupić się nie tylko na potwierdzeniu właściwości prze-
ciwbólowych nowego leku, ale również na przeciwnowotwo-
rowym potencjale konopi.
 

Łukasz Tarnowski 
www.konopie.info.pl

reklama
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3 rzeczy, na które warto 
zwrócić uwagę wybierając 

olejek/pastę CBD

Na polskim rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących 
olejki i pasty CBD o różnych stężeniach, cenach i jakości. 
Co wybrać? Której marce zaufać? Na co zwrócić uwagę? 
Gdzie zapytać o pomoc?

Medicann produkuje 
ekstrakty CBD o stę-

żeniach od 5-58%. 
Często odpowiada 

również na indywidu-
alne potrzeby klien-
tów, przygotowując 

dla nich produkty 
o stężeniach dopaso-

wanych do konkret-
nych schorzeń.

Najlepsze produkty powstają z dobrej jakości 
suszu

Konopie są odporne na niesprzyjające warunki pogodowe oraz na wiele chorób dotykają-
cych uprawy roślin. Substancje, które wytwarzają w celu własnej ochrony – kannabinoidy, 
są wykorzystywane w olejkach i pastach CBD w celu wspomagania leczenia. Bogactwo sub-
stancji czynnych w ekstraktach uzyskuje się dzięki specjalnie wyselekcjonowanym odmia-
nom konopi włóknistych ze starannie wybranych upraw prowadzonych między innymi w Pol-
sce, Czechach oraz Hiszpanii i Chorwacji. Bardzo dobre nasłonecznienie w tych krajach 
korzystnie wpływa na zawarte w roślinach składniki aktywne. Kluczem do pozyskania dobrej 
jakości suszu jest współpraca z rolnikami, którzy przykładają szczególną wagę do czystości 
gleby, dbałości o jakość i certyfikację ziarna siewnego, przyjaznej środowisku agrotechniki 
i optymalizacji momentu ręcznego zbioru kwiatostanów. Największym zaufaniem cieszą się 
plantatorzy prowadzący rodzinne gospodarstwa ekologiczne, specjalizujące się w uprawie 
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konopi. Pamiętaj, że zawsze masz prawo zapytać producen-
ta o pochodzenie i jakość suszu, z którego został wyprodu-
kowany produkt, zanim zdecydujesz się na zakup.

To co stworzyła Natura – 
wybieraj produkty o pełnym 
spektrum kannabinoidów

Dobrej jakości susz konopny to pierwszy krok do uzyskania 
pełnowartościowego olejku lub pasty CBD. Kolejnym jest 
sam proces produkcji. Niezwykle ważne jest, aby produkt, 
który kupujesz miał szeroki wachlarz kannabinoidów oraz 
innych składników. Nie decyduj się na produkt, który zawie-
ra wyłącznie CBD – oznacza to najprawdopodobniej silną 
ingerencję chemiczną w trakcie procesu jego wytwarzania. 
Poza najważniejszymi kannabinoidami CBD/CBDa i do-
zwoloną ilością THC, THCa, THCV, warto aby w produkcie 
znajdowały się również: CBN, CBG, CBGa, CBC, CBDV oraz 
flawonoidy i terpenoidy. 

Najlepsze produkty to takie, w których wykorzystane zosta-
ło bogactwo substancji występujących w konopiach. Sam 
proces produkcyjny i jego forma ma ogromne znaczenie 
dla efektu końcowego, jakim są najwyższej jakości eks-
trakty CBD. Dwie najbezpieczniejsze metody ekstrakcji to: 
w nadkrytycznym CO2 oraz przy użyciu ekstrahentów or-
ganicznych. Są to najbardziej efektywne metody ekstrakcji 
substancji czynnych zawartych w konopiach. Dzięki wypra-
cowanej przez pionierów rynku konopnego technologii i sto-
sowanym metodom można pozyskać z roślin pełne spek-
trum kannabinoidów i wszelkich innych prozdrowotnych 
i dobroczynnych substancji. 

Producent powinien umieć 
nam doradzić

Z powszechnie wiadomych powodów produ-
cent nie może mówić o leczniczym działaniu olejków CBD. 
Powinien jednak być w stanie przynajmniej wskazać nam 
miejsce, w którym będziemy mogli uzyskać poradę dotyczą-
cą doboru odpowiedniego dla nas stężenia CBD oraz infor-
mację o dawkowaniu w przypadku wspomagania leczenia 
konkretnej choroby. Jest to szczególnie istotne, ponieważ 
każdy z nas ma inną responsywność receptorów CB1 i CB2 
oraz indywidualny poziom tolerancji na wybrane kannabino-
idy. 
Jak wybrać markę, która spełnia wszystkie opisane wymogi 
pozyskiwania suszu, jego przetwarzania i taką, w której pra-
cują kompetentne osoby mogące udzielić nam wskazówek? 
Znając dobrze polski rynek konopny wiemy, że wszystkie 

te wymogi spełnia między innymi marka Medicann, która 
współpracuje z profesjonalistami, w tym z lekarzami oraz 
naturopatami, którzy mogą poprowadzić klientów w tera-
piach wspomagających leczenie, z włączeniem olejków 
i past CBD. 

Poza poradami specjalistów, Medicann umożliwia również 
kontakt z osobami, które od dłuższego czasu korzystają 
z olejków i past CBD i mogą podzielić się efektami długo-
terminowej kuracji.

Coraz więcej osób staje się Ambasadorami marki Medi-
cann. Decydują się na to ze względu na polepszający się 
stan zdrowia u nich samych lub u ich bliskich. Rekomen-
dacje osób odzyskujących zdrowie mówią same za siebie 
i stanowią ogromną wartość.

Zostań Ambasadorem lub Ambasadorką  
Medicann – oszczędzaj do 30% ceny produktu 
oraz otrzymuj wartościowe bonusy. Sprawdź, jak 
zespół ekspertów Medicann może Tobie pomóc.  
Zadzwoń: +48 533 888 720.   
Napisz: malgosia@medicann.pl

Medicann produkuje ekstrakty CBD o stężeniach od 5-58%. 
Często odpowiada również na indywidualne potrzeby klien-
tów, przygotowując dla nich produkty o stężeniach dopaso-
wanych do konkretnych schorzeń.

Prezent dla czytelników magazynu Medycz-
na Marihuana – 10% zniżki na wszystkie pro-
dukty marki Medicann. Wpisz kod rabato-
wy: MEDICANN robiąc zakupy na stronie:  
www.konopnekuracje.pl
 

Magdalena Wielgołaska
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Terapia medyczną 
marihuaną pacjentów 

chorych na epilepsję w USA
Medyczna marihuana z każdym dniem zyskuje na popular-
ności jako skuteczna alternatywa dla tradycyjnych leków 
stosowanych w leczeniu wielu chorób i dolegliwości. Mimo, 
że wprost proporcjonalnie rośnie zapotrzebowanie na nowe 
wyniki badań nad jej właściwościami, to niejednokrotnie do-
wiedziono już, że polepsza jakość życia pacjentów chorych 
na epilepsję. Szacuje się, że na padaczkę choruje około 65 
mln osób na całym świecie. Dzięki medycznej marihuanie 
wielu z nich, także tych mieszkających w Stanach Zjedno-
czonych, kontroluje uciążliwe napady chorobowe.

Panie Profeso-
rze, co mógłby 

Pan powiedzieć 
na temat od-

działywania CBD 
na układ endo-

kannabinoidowy 
w przypadkach 

neurologicznych, 
z którymi się Pan 

spotyka?

Prof. Dr Jerzy Szaflarski, lekarz neurolog pracujący na co dzień w USA, odwiedził niedawno 
Polskę, aby wziąć udział w III Międzynarodowej Konferencję „Medyczna Marihuana w Teorii 
i Praktyce”. O sytuacji prawnej medycznej marihuany w Stanach Zjednoczonych, a także o jej 
zastosowaniu w leczeniu lekoopornej padaczki i innych chorób o podłożu neurologicznym, 
rozmawiał z nim Jarosław Stadnik, redaktor naczelny naszej gazety i portalu www.medycz-
namarihuana.com

Jarosław Stadnik: Dzień dobry Panie Profesorze.

Prof. Dr Jerzy Szaflarski: Dzień dobry.

JS: Panie Profesorze, na wstępie proszę powiedzieć nam kilka słów o sobie.

Prof.: Od ponad 20 lat jestem lekarzem neurologiem i pracuję w Stanach Zjednoczonych. 
W tej chwili jestem dyrektorem Centrum Epileptologii na Uniwersytecie Alabama w Birming-
ham, gdzie zajmuję się pacjentami chorymi na padaczkę lekooporną.

JS: W związku z Pana uczestnictwem w konferencji poświęconej Medycznej Marihuanie, 
przypuszczam, że wykorzystuje Pan związki zawarte w konopiach, czyli m.in. kannabinoidy, 
w swojej praktyce lekarskiej.

Prof.: Jak najbardziej. W Alabamie mamy dwa rodzaje prawa: Leni’s Law, które pozwala na 
rekomendowanie pacjentom kannabinoidów o zawartości THC do 3% oraz Curly’s Law, które 
zezwala mi na przepisywanie kannabidiolu. Jest on w 99% oczyszczony.

JS: Jak Pan ocenia skuteczność tego rodzaju terapii?

Prof.: Pod swoją opieką mam obecnie około 180 pacjentów, którzy otrzymują kannabidiol 
o 99% zawartości CBD. Większość z nich pozytywnie reaguje na leczenie i widoczna jest 
poprawa stanu zdrowia. U około 60% pacjentów obserwujemy spadek ilości napadów pa-
daczkowych o połowę, u innych są one znacznie słabsze. Niestety nie u każdego pacjenta ta 
konkretna metoda terapii się sprawdza. Wiele rodzin naszych pacjentów we własnym zakre-
sie sięga po inne produkty zawierające kannabinoidy, które nie są oparte jedynie na czystym 
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kannabidiolu czyli CBD. W tych sytuacjach zauważyliśmy 
również poprawę ich zdrowia. Jednak na chwilę obecną nie 
wiemy czym jest to dokładnie uwarunkowane.

JS: Rozumiem. 99% CBD to chyba stosunkowo wysokie 
dawki?

Prof.: To 99% oznacza, że zawartość innych składników jest 
dużo mniejsza niż na przykład w produktach oznaczonych 
stosunkiem 20:1, czy 10:1, które mają dużo więcej THC.

JS: Czy to oznacza, że 99% CBD wymaga jakichś profesjo-
nalnych metod ekstrakcji?

Prof.: Produkt, który przepisujemy naszym pacjentom, wy-
twarzany jest przez firmę GW Pharmaceuticals. I jest w tej 
chwili poddawany analizom RCT (ang. randomized control-
led trial, pol. kontrolowane badanie randomizowane, przyp. 
red.).

JS: Czy możemy mówić o tym, że w ostatnich latach zain-
teresowanie terapią z użyciem konopi znacząco wzrosło?

Prof.: Nie ma dnia, w którym choć jeden pacjent by o nią 
nie zapytał. Jestem przekonany, że kannabidiol ma ogrom-
ny potencjał w leczeniu epilepsji. Czy musi być podawany 
łącznie z THC, a jeśli tak to w jakich proporcjach, nie jestem 
na chwilę obecną w stanie powiedzieć.

JS: Rozumiem. Panie Profesorze, jak wygląda obecnie sy-
tuacja stosowania tego typu preparatów w Stanach Zjedno-
czonych w świetle prawa?

Prof.: Według prawa federalnego jest to nielegalne. Jednak 
obowiązują także prawa stanowe. Na przykład w Kalifornii 
czy Colorado produkty z konopi są dostępne i legalne za-
równo do użytku medycznego jak i rekreacyjnego. Z kolei 
w stanie Alabama, według prawa pacjenci mają dostęp je-
dynie do produktów z niewielką ilością THC.

JS: Czy państwo w jakikolwiek sposób refunduje zakup tych 
preparatów?

Prof.: W tej chwili niestety nie ma jakichkolwiek refundacji.

JS: Panie Profesorze, co mógłby Pan powiedzieć na temat 
oddziaływania CBD na układ endokannabinoidowy w przy-
padkach neurologicznych, z którymi się Pan spotyka?

Prof.: Wiemy już na pewno to, że CBD jest lekiem przeciw-
padaczkowym. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, 
gdyż jasno wykazały to badania metodą „randomised do-
uble blind controlled” (pol. randomizowane badanie z po-
dwójną ślepą próbą, przyp. red.). Pacjenci dobrze reagują 
na terapię CBD, a ich ataki padaczkowe są kontrolowane. 
W jaki dokładnie sposób CBD tą kontrolę umożliwia? Tego 
jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że dochodzi m.in. do 
modulacji systemu endokannabinoidowego.

JS: Porozmawiajmy teraz na temat ryzyka związanego 
z potencjalnym przedawkowaniem CBD. Czy jest to w ogóle 
możliwe przy stosowaniu dużych dawek w krótkich odstę-
pach czasu?

Prof.: Jeżeli przez dłuższy czas pacjent będzie zażywał bar-
dzo duże dawki CBD możemy mówić o ryzyku przedawko-
wania, co w efekcie doprowadzić może np. do uszkodzenia 
wątroby. Jednak skutki uboczne dawek, które my podajemy, 
są naprawdę minimalne. Z reguły jest to senność i zmęcze-
nie, rzadziej biegunka.

JS: Jeśli dobrze rozumiem Pana wypowiedź, można z niej 
wywnioskować, że zbyt wysokie dawki kannabidiolu mogą 
doprowadzić do jego odkładania się w wątrobie, zbyt moc-
no ją aktywując, aż do takiego stopnia, że może dojść do 
tego rodzaju powikłań? Jeśli tak to na jakiej zasadzie się to 
odbywa?

Prof.: Kannabidiol jest metabolizowany w wątrobie. Na pod-
stawie mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że u nie-
wielu pacjentów dochodzi do podwyższenia funkcji wątro-
bowych. Jeżeli pacjent oprócz CBD przyjmuje jednocześnie 
kwas walproinowy to ryzyko jest już większe. Wówczas 
u około 50% pacjentów funkcje wątrobowe są podwyższo-
ne. Zazwyczaj normują się one samoistnie po odstawieniu 
kwasu walproinowego.

JS: W ostatnim czasie dużo się mówi o zaletach stosowa-
nia łącznie takich kannabinoidów jak CBD z THC. Co mógłby 
Pan powiedzieć o ich dawkowaniu np. na przykładzie kon-
kretnego Pana pacjenta?

Prof.: Nie mam na chwilę obecną danych, na podstawie któ-
rych mógłbym zarekomendować dawkowanie. Przypadek 
każdego pacjenta jest inny. Każdy lekarz zaleci też stosowa-
nie odmiennych proporcji THC do CBD. Czasem 1:20, 1:30 
albo nawet 1:10. Na to nie ma reguły. Często też zalecane 
jest stosowanie innych kannabinoidów, na przykład THCV 
lub CBDV. Wszystko zależy od wiedzy i doświadczenia le-
karza.

JS: Rozumiem. Czy w oparciu o swoje doświadczenie 
i sytuację medycznej marihuany w Stanach Zjednoczonych, 
chciałby Pan coś przekazać polakom lub polskiemu rządo-
wi? Jakie zmiany powinny nastąpić, by medyczna marihu-
ana była bardziej dostępna dla polskich pacjentów?

Prof.: Myślę, że niezwykle istotne jest odkrycie i zrozumie-
nie właściwości medycznych konopi. Należy przeprowa-
dzać jak najwięcej badań, by potwierdzić, czy one rzeczy-
wiście pomagają, a jeśli tak to konkretnie na co. Wiemy, że 
kannabidiol, czyli CBD, jest pomocny w leczeniu epilepsji. 
Jak jest z innymi kannabinoidami i w odniesieniu do innych 
chorób? Tego musimy się dowiedzieć i poprzeć te teorie ba-
daniami medycznymi. W każdym razie ludzie i tak zawsze 
będą używali marihuany bo wierzą, że ona może im pomóc.

JS: Panie Profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. 

Prof.: Proszę bardzo.

Jarosław Stadnik
www.medycznamarihuana.com
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Wiosna 2018: 
najnowsze 

wyniki badań nad 
marihuaną

W pierwszym półro-
czu 2018 r. odnoto-
wano spore postępy 
w rozumieniu korzy-
ści terapeutycznych, 

jakie dają konopie in-
dyjskie w odniesieniu 
do różnych zaburzeń, 
chorób i nowotworów. 
W artykule przedsta-

wiamy podsumowanie 
wyników badań z tego 

okresu, które zosta-
ły przeprowadzone 

i zrecenzowane przez 
ekspertów.

Marihuana jest bezpieczna 
i skuteczna w leczeniu bólu 
u osób w podeszłym wieku

Osoby w wieku około 65 lat stanowią gru-
pę konsumentów marihuany, która bardzo 
szybko się poszerza. Dlatego też ważna 
jest analiza skuteczności marihuany w przy-
padku tych osób, a także jej wpływ na ich 
bezpieczeństwo. Aby rozwikłać tą zagadkę, 
przeprowadzono ankietę w grupie około 900 
starszych, izraelskich pacjentów, którzy sto-
sowali marihuanę przez co najmniej sześć 
miesięcy.

75% osób poddanych badaniu nie stosowało 
nigdy pochodnych konopi indyjskich, aż do 
momentu zmagań z bólem, w tym nowotwo-
rowym. Mniejszą liczbę stanowili pacjenci 
stosujący marihuanę w leczeniu nudności 
związanych z chemioterapią, do walki ze 
skutkami choroby Parkinsona, zespołem 
stresu pourazowego i chorobą Leśniow-
skiego-Crohna. Szczepy z dużą ilością THC 
były konsumowane najczęściej, ale pacjenci 
z bólami, efektami ubocznymi chemiotera-
pii, Parkinsonem i chorobami zapalnymi się-
gali też po odmiany bogate w CBD.

Niezależnie od preferencji – 93,7% pacjen-
tów stwierdziło, że konopie złagodziły obja-
wy ich dolegliwości po sześciu miesiącach 
stosowania. Szczególnie pomocne okaza-
ły się w zmniejszaniu bólu – średnio z po-
ziomu 8 do 4 w 10-stopniowej skali. Dzięki 
temu, 15% badanych całkowicie zaprzestało 
stosowania leków przeciwbólowych opar-
tych na opioidach.

Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie konopi po-
prawiło jakość życia pacjentów z poziomu 
„złego” na „dobry”, ale czasem wiązało się 
to ze skutkami niepożądanymi. Najczęściej 
były to zawroty głowy (10%) oraz suchość 
w jamie ustnej (7%). Podsumowując te ana-
lizy, można z całą pewnością stwierdzić, że 
w przypadku leczenia stanów związanych 
z bólem u osób starszych marihuana jest 
bezpieczna i co najważniejsze – skuteczna.

CBD chroni przed 
niszczącym działaniem 
żelaza w przypadku chorób 
związanych ze starzeniem 
się

Przez całe życie w naszym ciele i mózgu 
tworzone są poziomy różnych minerałów. 
Nadmiernie wysoki poziom niektórych z nich 
może powodować problemy zdrowotne. 
Przykładowo – akumulacja żelaza w nie-
których obszarach mózgu może przyczy-
niać się do wystąpienia chorób Alzheimera 
i Parkinsona. Nadmiar żelaza może osłabić 
działanie głównych producentów energii – 
mitochondriów – i modyfikować ich DNA, 
co powoduje upośledzenie funkcji komórek 
mózgowych. Ponadto może prowadzić do 
gromadzenia się wolnych rodników, powo-
dując stan zapalny mózgu i dalsze uszko-
dzenia. Ochrona przed nadmierną ilością 
żelaza może okazać się nowatorskim po-
dejściem do ochrony mózgu przed neuro-
degeneracyjnymi chorobami związanymi ze 
starzeniem się.

Badanie opublikowane w Brain Research 
Bulletin wykazało, że CBD chroni przed szko-
dliwym działaniem nadmiaru żelaza na funk-
cjonowanie mitochondriów u szczurów. CBD 
nie usunęło nadmiaru żelaza, ale umożliwiło 
mitochondriom lepsze radzenie sobie z nim, 
przez co było ono dla nich mniej destrukcyj-
ne. CBD zapobiegło również szkodliwemu 
wpływowi na DNA mitochondriów.

Chociaż mechanizm ochronny CBD nie był 
oceniany bezpośrednio, to wywnioskowano, 
że jego silne właściwości przeciwutleniają-
ce i przeciwzapalne mogą pomóc chronić 
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przed uszkodzeniem mitochondriów i ich DNA. Wyniki tego 
badania potwierdzają, że CBD może być stosowane jako na-
rzędzie zapobiegające chorobom mózgu związanym z wie-
kiem.

Profilaktyczne stosowanie CBD zyskuje coraz większe po-
parcie. Co więcej, stwierdzono, że CBD chroni przez uszko-
dzeniem mózgu wywołanym przez choroby sercowo-naczy-
niowe czy alkohol.

Przypadek zrównoważonego THC 
i CBD w profilaktyce raka jelita 
grubego

Wiele osób spożywa konopie indyjskie w celu leczenia ob-
jawów związanych z nowotworami – bólem i nudnościami. 
Z badań laboratoryjnych wynika jednak, że pewne kannabi-
noidy mogą mieć działanie przeciwnowotworowe.

Analizy przeprowadzone przez austriackich naukowców wy-
kazały, że aktywacja receptora CB1 ma hamujące działanie 
na nowotwór okrężnicy, podczas gdy aktywacja receptora 
GPR55 wspiera rozwój choroby. Receptory CB1 łączą się 
z tetrahydrokannabinolem THC, który aktywując je, może 
wpływać na tłumienia guza. Z kolei kannabidiol CBD, od-
działywując na receptor GPR55, blokuje jego aktywność 
i tym samym także wpływa na hamowanie wzrostu guza.

Oba te dowody jasno wskazują, że jednoczesne stosowanie 
THC i CBD może chronić przed rakiem okrężnicy, aktywując 
receptory CB1 i blokując GPR55.

Dodatkową korzyścią jest to, że CBD chroni przed uodpor-
nieniem się receptorów CB1 na działanie THC, co mogłoby 
po pewnym czasie obniżyć jego efektywność. Dlatego, hipo-
tetycznie, połączenie THC i CBD zapobiega uodpornieniu się 
nowotworu jelita grubego na leczenie. Należy jednak wziąć 
pod uwagę, że wnioski te opierają się jedynie na analizie me-
chanizmów działania THC i CBD i korzyści w przypadku raka 
jelita grubego. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych 
badań na ludziach, zanim powyższe wnioski staną się stra-
tegią w leczeniu klinicznym.

CBD chroni przed nowotworem 
endometrium poprzez aktywację 
receptorów TRPV1

W badaniach dotyczących nowotworów, wykonanych przez 
naukowców z Portugalii, analizowano wpływ THC i CBD na 
raka szyjki macicy.

Nowotwór szyjki macicy może wynikać ze stałego, wyso-
kiego poziomu estrogenów, z powodów genetycznych lub 
suplementacji w okresie menopauzy. Aby przeanalizować 
to ryzyko, naukowcy zbadali w laboratorium komórki, któ-
re stają się nowotworowe po ekspozycji na wysoki poziom 
estrogenu. W dalszej analizie okazało się, że CBD spowo-
dowało śmierć wielu z nich, podczas gdy THC nie wywarło 
na nie żadnego wpływu. Tym razem receptory CB1 i CB2 nie 
były zaangażowane, gdyż CBD zniszczyło komórki rakowe 
przez aktywację receptorów TRPV1. Są one znane jako jed-

ne z wielu, na które oddziaływuje CBD, ale nie są aktywowa-
ne przez THC – to wyjaśnia brak efektów jego zastosowania 
w tym konkretnym rodzaju nowotworu.

U niektórych osób rak endometrium (błona śluzowa wyście-
łającą macicę) dobrze reaguje na stosowane leczenie. Stan 
zdrowia znacznej części pacjentów niestety nie poprawia 
się, co prowadzi do około 90 tys. zgonów rocznie. CBD zda-
je się być obiecującą opcją terapeutyczną dla tych, u których 
tradycyjne leczenie przestało przynosić rezultaty. Należy 
jednak podejść do tej teorii z pewną ostrożnością, do czasu 
aż badania nie zostaną przeprowadzone na ludziach.

THC wzmacnia przeciwbólowe 
działanie opioidów

Marihuana może wpłynąć na ilość zażywanych leków prze-
ciwbólowych. Uważa się, że THC działa synergistycznie 
z opioidami, wzmacniając ich działanie, co prowadzi do re-
dukcji dawek.

Teoria, że marihuana zmniejsza ilość stosowanych opiatów 
jest wspierana, jednak nigdy nie przeprowadzono podwójnie 
ślepej próby w tym zakresie, która jest uznawana za najbar-
dziej wiarygodną wśród badań klinicznych.

Opublikowane niedawno w czasopiśmie Neuropsychophar-
macology (pol. Neuropsychofarmakologia) wyniki analiz 
opierały się na tej metodzie badawczej. Sprawdzono wpływ 
palenia marihuany (o zawartości 0% lub 5% THC) w połą-
czeniu z oksykodonem w najmniejszej dawce łagodzącej 
ból (5 mg) lub jeszcze mniejszej (2,5 mg). Naukowcy od-
kryli, że ani marihuana, ani dawki 2,5 mg oksykodonu nie są 
skuteczne w zwiększenie progu odporności na ból u ludzi. 
Jednak połączenie konopi o zawartości 5,3% THC i dawki 
2,5 mg oksykodonu spowodowało znaczną ulgę w bólu.

Ponieważ żadna z opcji zastosowana samodzielnie nie była 
skuteczna w uśmierzaniu bólu, odkrycie to sugeruje istnie-
nie zależności między THC i opioidami, poprzez aktywację 
receptorów CB1 i receptorów µ-opioidowych. Rzeczywiście 
istnieją dowody na to, że oba receptory mogą wzajemnie 
się sprzęgać, a aktywacja jednego wzmaga działanie dru-
giego. Może to wyjaśniać, dlaczego aktywacja za pomocą 
samodzielnych, niskich dawek THC lub opioidów nie przy-
nosi efektów, a w przypadku stosowania ich razem – ból 
jest łagodzony.

Jest coraz więcej analiz potwierdzających teorię, że konopie 
indyjskie zastępują opioidy lub redukują ich dawki. Nawet 
jeśli marihuana jedynie zapobiega spożywaniu większych 
ilości opioidów, ma to ogromne znaczenie.

Sandra Jurkiewicz
www.medycznamarihuana.com
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Olejki Charlotte’s Web - Nr 1 
w USA teraz także w Polsce!

Charlotte’s Web to najbardziej uznana marka olejków CBD 
na świecie. Założycielami firmy są bracia Stanley z Kolo-
rado, którzy po raz pierwszy wyprodukowali ten konopny 
ekstrakt dla dziewczynki chorej na padaczkę – Charlotte 
Figi. Jej imieniem została nazwana cała linia leczniczych 
produktów konopnych o szerokim zastosowaniu.

CBD łagodzi też ob-
jawy psychotyczne 

takie jak lęk, czy 
paranoja. Ta zdolność 

CBD jest obecnie 
badana, a wstępne 

wyniki badań sugerują 
także, iż kannabidiol 

CBD przynosi ulgę 
w depresji i niepokoju 

szybciej niż popularne 
leki psychotropowe.

Historia Charlotte Figi

Wszystko zaczęło się od 5 letniej wówczas dziewczynki o imieniu Charlotte, która cierpiała 
na ciężką formę lekoopornej padaczki. Lekarze nie dawali jej żadnych szans, rodzina podpi-
sała nawet deklarację o niepodejmowaniu resuscytacji w momencie, gdy serce dziewczynki 
przestanie bić. Doznawała ona nawet 400 napadów padaczkowych tygodniowo. Z pomo-
cą przyszli bracia Stanley, którzy opracowali specjalny, mało jeszcze znany wtedy ekstrakt 
zawierający niepsychoaktywny składnik konopi – kannabidiol CBD. Po rozpoczęciu kuracji 
specjalistycznym olejkiem CBD Charlotte’s Web napady zostały zredukowane do… 1 tygo-
dniowo!

Charlotte’s Web – bogactwo leczniczego kannabidiolu 
CBD

Do stworzenia ekstraktu bracia Stanley użyli specjalnie wyhodowanej odmiany konopi, któ-
ra wyróżniała się bardzo niską zawartością psychoaktywnego THC, natomiast zawierała 
znaczną ilość kannabidiolu CBD, który posiada niezwykle silne działanie przeciwdrgawko-
we, przeciwzapalne, hamujące rozwój nowotworów oraz sprzyjające powstawaniu nowych 
połączeń między komórkami nerwowymi. Odmianę nazwano Charlotte’s Web. Dziś CW to 
najbardziej znany ekstrakt konopny na świecie, produkowany z najwyższej jakości składni-
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ków. W Polsce można go nabyć między innymi u polskiego 
dystrybutora marki – na stronie www.charlottesweb.pl.

Olejki występują w kilku wariantach: z dodatkiem oliwy z oli-
wek lub o smaku czekoladowo-miętowym, dzięki czemu 
korzystanie z nich jest niezwykle przyjemne. Zostały opra-
cowane w taki sposób, aby nawet najmłodsi pacjenci chęt-
nie po nie sięgali. Olejki Charlotte’s Web występują w kilku 
różnych stężeniach.

Linia Full Strength zawiera 10 mg/ml ekstraktu konopnego 
CW, linia Extra Strength 25 mg/ml, natomiast super skon-
centrowana linia Original Formula aż 86 mg/ml! W ostat-
nim czasie pojawiły się także dwie nowości: linia Maximum 
o najwyższym stężeniu CBD oraz CBD Isolate z wyizolowa-
nym kannabidiolem.

Ponadto w ofercie znaleźć można kremy i maści konopne 
z ekstraktem Charlotte’s Web do stosowania zewnętrznego, 
wygodne w użyciu i łatwe do połknięcia kapsułki, a także 
ekstrakt konopny Charlotte’s Web PAWS przeznaczony dla 
zwierząt.

Co to jest kannabidiol CBD?

Marihuana zawiera co najmniej 60 substancji chemicznych 
zwanych kannabinoidami, które aktywują receptory kanna-
binoidowe naturalnie występujące w organizmie (endokan-
nabinoidy). Kannabinoid znany jako kannabidiol (CBD) jest 
drugim najbardziej obficie występującym kannabinoidem 
w roślinach konopi. W przeciwieństwie do swojego izomeru, 
tetrahydrokannabinolu (THC), kannabidiol nie ma działania 
psychoaktywnego (nie ma działania odurzającego, zatem 
wyizolowane CBD może być stosowane przez każdego, na-
wet przez osoby starsze oraz dzieci.)

Właściwości medyczne kannabidiolu 
CBD

Liczne badania, także te przeprowadzone przez GW Phar-
maceuticals wskazują, że CBD może być stosowane w le-
czeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów oraz 
innych chorób autoimmunologicznych, cukrzycy, nudności, 
padaczki, zaburzeń jelitowych i wielu innych przewlekłych 
schorzeń. Kannabidiol wykazuje efekty neuroprotekcyjne, 
a jego potencjał przeciwnowotworowy jest obecnie badany.
Wiadomo, że kannabidiol CBD hamuje rozrost komórek 
nowotworowych. Kannabidiol to pierwszy nietoksyczny eg-
zogeniczny czynnik, który może znacznie zmniejszyć eks-
presję Id-1 w przerzutowych komórkach raka piersi, co pro-
wadzi do obniżenia agresywności guza.

CBD łagodzi też objawy psychotyczne takie jak lęk, czy pa-
ranoja. Ta zdolność CBD jest obecnie badana, a wstępne 
wyniki badań sugerują także, iż kannabidiol CBD przynosi 
ulgę w depresji i niepokoju szybciej niż popularne leki psy-
chotropowe.

Neurogeneza, czyli tworzenie nowych połączeń nerwo-
wych między komórkami sprawia, że CBD może redukować 
uszkodzenia mózgu powstające w wyniku używania alkoho-
lu. Dzięki tej właściwości kannabidiol CBD z powodzeniem 

stosuje się także jako wspomaganie leczenia w przypadku 
choroby Parkinsona, Alzheimera, stwardnienia rozsianego 
i innych chorób neurodegeneracyjnych.

Jak dawkować?

Każdy pacjent rozpoczynający kurację kannabinoidami 
powinien trzymać się pewnych reguł. Dawkowanie powin-
no się rozpoczynać od małych dawek. Jedna mała kropla 
olejku o niskim stężeniu CBD aplikowana 3 razy dziennie na 
początek w zupełności wystarczy.

Dlaczego powinno się dawkować preparaty kilka razy dzien-
nie? Odpowiedź jest prosta. Kannabinoidy działają od 4-6 
godzin, potem ich skuteczność szybko maleje, zatem w celu 
zapewnienia ciągłości kuracji (odpowiedniego nasycenia 
organizmu kannabinoidami), olejek należy aplikować co kil-
ka godzin.

Należy obserwować swój organizm i jego reakcje na nową 
kurację. To pacjent wraz z opiekunem/lekarzem jest odpo-
wiedzialny za ustalenie optymalnej dawki. Nie ma odgórnie 
ustalonych wytycznych dotyczących dawkowania prepara-
tów na bazie konopi.

Po upływie kilku dni, jeśli pacjent dobrze reaguje na roz-
poczętą terapię, należy stopniowo zwiększać dawkę. Do-
dać np. 1 dodatkową kroplę CBD. Kannabinoidy podaje się 
w przeliczeniu na masę ciała, im większa waga pacjenta, tym 
większe dawki. Nie jest to jednak reguła i należy uwzględnić 
również stężenie preparatu oraz tolerancję organizmu. Na 
wielkość dawki i tempo jej zwiększania ma też wpływ stan 
zdrowia pacjenta – w przypadku chorób terminalnych i cięż-
kiego stanu zdrowia można szybciej zwiększać dawki, aby 
dać pacjentowi większe szanse na poprawy. W przypadku 
chorób neurologicznych, np. padaczki lekoopornej, niekie-
dy wystarczy dojść do optymalnej dawki i trzymać się jej 
bez konieczność zwiększania. Stałe zwiększanie dawki ma 
sens głównie w przypadku chorób nowotworowych.

Organizm musi stopniowo przyzwyczajać się do przyjmo-
wania nowego specyfiku. Pacjent sam decyduje o tym, kiedy 
lek osiąga swą największą skuteczność, sam też decyduje 
o zaprzestaniu zwiększania dawek. W przypadku nowotwo-
rów dawki przyjmuje się tak wysokie, jak tylko pozwala na 
to stan pacjenta. 

W każdym z przypadków dawkowanie może różnić się 
w zależności od ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz pre-
dyspozycji w kierunku tolerancji kannabinoidów, jednakże 
w przypadku olejków CBD nie zachodzi ryzyko przedawko-
wania, więc można testować optymalne dawki. Nie zauwa-
ża się także negatywnych skutków ubocznych stosowania 
preparatów z kannabidiolem CBD.

Gdzie kupić?

Olejki Charlotte’s Web można zakupić u polskiego dystrybu-
tora www.charlottesweb.pl

Izabela Kaczmarska
www.medycznamarihuana.com
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Zawiłe procedury wciąż blokują 
możliwość prowadzenia nowych badań 

nad skutecznością medycznej marihuany. 
Wywiad z dr Jerzym Jaroszem

Doktor Jerzy Jarosz specjalizuje się w anestezjologii oraz 
medycynie paliatywnej – w ramach której leczy pacjentów 
przeciwbólowo. Z tego też powodu zainteresował się me-
dyczną marihuaną, która jak się okazuje, wielu pacjentom 
potrafi przynieść ulgę nawet w najcięższych napadach 
bólu.

Dr Jerzy Jarosz jest 
zadowolony z efektów 

stosowanych terapii 
konopiami w przypad-

kach pacjentów np. 
z chorobami zapal-

nymi jelit, spastycz-
nością i bólami po 

urazach rdzenia krę-
gowego, czy z bólami 

głowy, na które ap-
teczne leki do tej pory 
okazywały się niesku-

teczne.

Pacjenci na własną rękę poszukują sposobów leczenia schorzeń, na które cierpią, a nagła-
śniany przez media temat terapii konopiami zachęca ich jeszcze bardziej do poszerzania tej 
wiedzy. Między innymi z tego powodu, w Hospicjum Onkologicznym w Warszawie powstał 
punkt konsultacyjny „Medyczna Marihuana”, do którego każdy pacjent może zwrócić się po 
poradę lekarską.

Badań wciąż brakuje, ale można już mówić o pewnych 
sukcesach w leczeniu

Jak się okazuje, zapotrzebowanie na wyniki badań, na których lekarze mogliby opierać się 
w leczeniu pacjentów – jest ogromne. Niestety przeprowadzenie takich badań nie jest wcale 
łatwe, przez co wielu z nich do tej pory nawet nie rozpoczęto. Mowa tu nie tylko o dużych 
kosztach, które obejmują ubezpieczenie badanych osób. Prawdziwe badanie kliniczne roz-
poczyna się od założenia, czemu ma ono służyć i co w jego wyniku chce się osiągnąć. Ko-
lejną czynnością jest wybranie grupy pacjentów, których w przypadku pewnych schorzeń 
trudno znaleźć ze względu na niewielką ilość zachorowań. Następnie dobiera się odpowied-
nią metodę badania, która okazuje się najbardziej skuteczna. Sporym ograniczeniem są tak-
że uwarunkowania prawne, takie jak legalizacja badania, czy też uzyskanie zgody Komisji 
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Bioetycznej, która stawia bardzo rygorystyczne wymagania. 
Badanie musi być przede wszystkim bezpieczne dla pacjen-
tów.

Ze względu na niedostateczną liczbę badań, na chwilę 
obecną dr Jarosz proponuje traktować marihuanę i produk-
ty jej pochodzenia jako jedne z preparatów dostępne pośród 
innych, które stosować należy jedynie wspomagająco, co 
zresztą sam praktykuje:

„Różne leki mogą być stosowane przy róż-
nych wskazaniach, w różnych chorobach. Np. 
leki przeciwgorączkowe mogą zbijać gorączkę 
w trakcie każdej choroby. Prawdopodobnie tak 
jest z marihuaną. Marihuana może zniwelować 
dokuczliwe objawy różnych chorób – ból jest 
takim przykładem – w przeróżnych chorobach, 
szczególnie jeśli jest przewlekły i staje się nie 
do zniesienia lub ogranicza pacjentów. Akurat 
w leczeniu przeciwbólowym marihuana może 
być bardzo przydatna.”

Dodaje także, że wielu pacjentów zwraca się do niego po 
pomoc z przekonaniem, że skutecznie leczy on marihuaną.

„Ja nie leczę marihuaną, ja używam marihuany 
jako jednego z leków. Jeśli są wskazania i nie ma 
przeciwwskazań – z resztą tych przeciwwskazań 
do leczenia marihuaną w ogóle jest mało – i jeśli 
przewiduję, że ten lek może być skuteczny, to go 
zapisuję. Najczęściej w towarzystwie innych le-
ków, które wzajemnie się uzupełniają, a nie kłó-
cą.”

Dr Jerzy Jarosz jest zadowolony z efektów stosowanych te-
rapii konopiami w przypadkach pacjentów np. z chorobami 
zapalnymi jelit, spastycznością i bólami po urazach rdzenia 
kręgowego, czy z bólami głowy, na które apteczne leki do 
tej pory okazywały się nieskuteczne. Sporą grupę stanowią 
także pacjenci nowotworowi, u których marihuana łagodzi 
skutki uboczne choroby.

Medyczna marihuana w aptekach – 
może w tym roku?

Po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii pa-
cjenci coraz częściej zgłaszają się do lekarzy po receptę na 
medyczną marihuanę.

„Chorzy oczywiście są zainteresowani, na pewno 
to zainteresowanie w jakiś sposób wzrosło, ale 
odpowiadam, że niestety na razie mogę wypisać 
receptę, można dokonać zakupu w aptece – tylko 
nie ma czego kupować.” – mówi dr Jarosz.

Jak dodaje po chwili – istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że preparaty z medyczną marihuaną pojawią się w polskich 
aptekach jeszcze w tym roku. Jednak jest to głównie w ge-
stii producentów, którzy muszą uzyskać licencję dającą im 
możliwość sprzedaży swoich produktów w Polsce.

„To jest biznes. W tej chwili to są rozmowy, czy 
przymiarki biznesowe, bo ktoś musi mieć inte-
res, żeby tu sprzedawać, czyli żeby zarobić pie-
niądze.” – podsumowuje dr Jarosz.

Na zakończenie naszej rozmowy dr Jerzy Jarosz zachęca 
wszystkich lekarzy do udziału w szkoleniach dotyczących 
stosowania terapii konopiami. Uważa to wręcz za obowią-
zek, który należy spełnić, zanim medyczna marihuana na 
stałe pojawi się w aptekach. Pacjenci oczekują od lekarzy 
zaznajomienia z tematem i liczą na ich rzetelność i kom-
petencje. Być może, dzięki takim właśnie szkoleniom, leka-
rze sami zaczną wychodzić z inicjatywą leczenia medyczną 
marihuaną, a nie wystawiać receptę dopiero pod wpływem 
nacisków ze strony pacjenta.

Sandra Jurkiewicz
www.medycznamarihuana.com

reklama
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Medyczna marihuana 
w Polsce? - przegląd 

aktualnej sytuacji 
prawnej

W czerwcu 2018 r. Stowarzyszenie Wolne Konopie opu-
blikowało na swojej stronie obszerny artykuł autorstwa 
Jędrzeja Sadowskiego na temat aktualnej sytuacji praw-
nej dotyczącej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii z dnia 1 listopada 2017 r. W ramach nowelizacji 
ustawodawca daje zielone światło na import konopi indyj-
skich do polskich aptek. Ale czy na pewno? Zapraszamy 
do przeczytania poniższego artykułu prawnika Stowarzy-
szenia Wolnych Konopi.

W Polsce do obro-
tu dopuszczona jest 

obecnie z mocy prawa 
każda postać prze-

tworów z konopi, o ile 
jest zaordynowana 

przez lekarza na re-
cepcie i sporządzona 

w aptece.
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Od 1 listopada 2017 r. obowiązują w Polsce przepisy, zgod-
nie z którymi medyczna marihuana, a ściślej leki recepturo-
we z konopi indyjskich, mogą być stosowane w lecznictwie. 
Mimo, że w ten sposób zostały usunięte przeszkody formal-
ne dla stosowania marihuany, tam gdzie wiedza medyczna 
to uzasadnia, lekarze nadal obawiają się przepisywać takie 
preparaty. Dlaczego ta regulacja jest tylko pustą deklaracją?

Polski ustawodawca w drodze nowelizacji wspomnianej 
ustawy unormował odrębnie zarówno procedurę dopusz-
czenia do obrotu, jak i kwestie wytwarzania surowca, z któ-
rego preparaty te są sporządzane.

Unormowanie jest interesujące z kilku powodów. Pierwsze, 
co rzuca się w oczy, to wyeksponowanie w przepisach usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii możliwości medycznego 
zastosowania konopi innych niż włókniste, i to w każdej 
postaci – ziela, żywicy, wyciągów, nalewek. Tym samym 
wszelkie przetwory konopi, w tym suszona marihuana czy 
haszysz uznawane dotąd za środki silnie uzależniające 
i nieprzydatne w medycynie, zostały generalnie dopuszczo-
ne do sporządzania leków na indywidualne zapotrzebowa-
nie. Dedykowany tryb dopuszczenia surowca do obrotu jest 
dostosowany do specyfiki leków recepturowych, a prepara-
tów z konopi w szczególności.

W Polsce do obrotu dopuszczona jest obecnie z mocy pra-
wa każda postać przetworów z konopi, o ile jest zaordyno-
wana przez lekarza na recepcie i sporządzona w aptece.

Rejestracja w systemie

Generalnie surowce farmaceutyczne muszą spełniać wy-
mogi jakości farmaceutycznej, co jest zagwarantowane 
poprzez nadzór Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej nad 
wytwarzaniem surowca, a następnie nad sporządzaniem 
preparatu w aptece.

Wytwarzanie lub import surowca oraz obrót wymagają ze-
zwoleń Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w tym 
spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, czyli 
międzynarodowego standardu jakości produkcji leków i ich 
składników, gwarantującego wysoki stopień profesjonaliza-
cji działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej oraz przysto-
sowanie przedsiębiorstwa do bieżącego nadzoru inspekcji 
farmaceutycznej.

Dla rejestracji surowca wytwarzanego zgodnie z zezwole-
niem GIF nie jest jednak wymagane dowiedzenie skuteczno-
ści czy bezpieczeństwa stosowania określonego preparatu 
przepisywanego pacjentowi, bo tę kwestię przesądził usta-
wodawca, powierzając lekarzowi odpowiedzialność za indy-
widualne zastosowanie, w tym określenie wskazań, dobór 
postaci preparatu i dawkowania. Dla rejestracji wymagane 
są dane o postaci oraz mocy surowca, z którego ma być 
sporządzony preparat. Jego indywidualne zastosowanie 
musi być oparte na kryteriach wiedzy medycznej oraz do-
świadczeniu zawodowym lekarza i farmaceuty.

reklama
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Rozwiązanie to pozwala uwzględniać preferencje pacjentów, gwarantując im bezpieczeń-
stwo jakościowe produktu, a lekarzowi – przede wszystkim bezpieczeństwo prawne.

Za dawki i wskazania odpowiada lekarz

W zakresie decyzji co do wskazań, dawkowania i prowadzenia terapii obowiązują oczywiście 
kryteria EBM (ang. Evidence-Based Medicine), dopuszczające tylko naukowo potwierdzone 
metody leczenia. Brak tu formalnych warunków rejestracyjnych w sensie wymogu uznania 
za udowodnione na szczeblu urzędowym określonych wskazań czy bezpieczeństwa stoso-
wania danej postaci leku. Decyzja w tym zakresie pozostawiona jest lekarzowi, a sposób 
jej wykonania w aptece przez farmaceutę w zakresie oceny jakości i sporządzania leków 
recepturowych należy do katalogu usług farmaceutycznych.

Pewne otwarte kwestie, co do zapewnienia świadczeń zgodnych z EBM pozostają na płasz-
czyźnie technicznej. Art. 25 Pr. farm. odsyła w zakresie oceny wymagań jakościowych oraz 
metod badań leków do wydawnictw farmakopealnych uznawanych w UE (wymagania takie 
dla surowca farmaceutycznego w postaci ziela konopi określa np. niemieckie opracowanie 
farmakopealne).

Podstawowe informacje na temat zastosowania w bieżącej praktyce klinicznej substancji 
czynnych obecnych w produktach z konopi dostępne są, jako część zatwierdzonej urzę-
dowo wiedzy medycznej, np. w charakterystyce produktu leczniczego Sativex. Jednak to 
lekarz musi podjąć decyzję i wziąć osobistą odpowiedzialność za przebieg terapii, oczywi-
ście w granicach odpowiedzialności prawnej związanej z wykonywaniem zawodu lekarza. 
W praktyce często otwarte pozostanie pytanie, czy w przebiegu danego schorzenia określo-
na interwencja z użyciem określonej postaci marihuany będzie już wystarczająco udowod-
niona, czy stanowi metodę nową, bądź tylko częściowo wypróbowaną?

Ustawodawca zdając sobie sprawę z otwartości tych pytań i niemożliwości udzielenia jed-
noznacznych odpowiedzi w postaci zatwierdzonych urzędowo wskazań rejestracyjnych, ce-
lowo zwolnił marihuanę z wymogu przedstawienia dowodów klinicznych. Przepisy nie sta-
nowią też żadnych formalnych ograniczeń co do wskazań chorobowych, dawkowania, wieku 
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i płci pacjenta, ani wymogów co do kwalifikacji lekarza czy 
trybu podejmowania decyzji (np. wymogu wyczerpania in-
nych metod).

W tym zakresie pozostaje odwołać się do regulacji normu-
jących zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, zarówno 
z perspektywy praw pacjenta (zasięgnięcie opinii innego 
lekarza, należyta staranność, udzielenie informacji) jak i wy-
konywania zawodu lekarza (obowiązek uzyskania świado-
mej zgody, prowadzenia dokumentacji medycznej), w tym 
zastosowania metod eksperymentalnych, również – w kon-
tekście regulacji dopuszczenia leków do obrotu – dopusz-
czalnych granic praktyki „off-label”.

Ceną tak szerokiej wolności marihuany na rynku farma-
ceutycznym jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
i skuteczność przerzucona na praktykę kliniczną. W obliczu 
braku rozstrzygających odpowiedzi na sygnalizowane wyżej 
pytania, odpowiedzialność ta zapewne będzie stanowić nie 
tyle nawet barierę, co naturalne ograniczenie w upowszech-
nieniu preparatów z konopi.

Co ciekawe na gruncie prawa karnego, posiadanie mari-
huany wydanej w aptece nie stanowi czynu zabronionego. 
Mamy tu zasadniczą nowość normatywną polegającą na 
wyrażeniu w przepisach ustawy, niedopuszczalnego dotąd, 
leczniczego zastosowania konopi innych niż włókniste, i to 
w każdej postaci, w tym jednoznacznie kojarzonej wyłącz-
nie z paleniem rekreacyjnym – suszu roślinnego (ziele kono-
pi innych niż włókniste). Ta zmiana dekomponuje założenia 
konstrukcji narażonego dobra (zdrowie publiczne) z per-
spektywy szkodliwości społecznej i przenosi na oskarżycie-
la publicznego ciężar dowodu niemedycznego przeznacze-
nia, które właśnie przestało być normatywną oczywistością.

Wytwarzanie i obrót

Z perspektywy rynkowej interesującym elementem regulacji 
(art. 33d) jest definicja etapów procesu wytwarzania surow-
ca na potrzeby organizacji obrotu i nadzoru farmaceutycz-
nego. Według przyjętego modelu produkt roślinny, zdefinio-
wany jako substancja czynna, może pochodzić wyłącznie 
od zatwierdzonych wytwórców farmaceutycznych gwaran-
tujących spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, 
a sporządzanie i wydawanie preparatu leczniczego odbiorcy 
końcowemu odbywa się w aptece na podstawie recepty le-
karskiej. To pierwsze ma zminimalizować ryzyka dotyczące 
jakości produktu, drugie ograniczyć dostępność i możli-
wość nadużywania.

Należy pamiętać, że procesy związane z substancjami psy-
chotropowymi podlegają szczególnemu nadzorowi inspek-
cji farmaceutycznej, zarówno od strony ogólnego bezpie-
czeństwa (jakości) leków, jak i od strony sformalizowanej 
ewidencji i dokumentacji obrotu oraz zapewnienia warun-
ków zabezpieczenia narkotyków przed używaniem w celach 
innych niż medyczne. W tym aspekcie rozwiązanie wpisuje 
się dobrze w funkcjonujący system nadzoru farmaceutycz-
nego.

O ile jednak procesy u wytwórców i dystrybutorów wyma-
gają dodatkowych zezwoleń GIF, o tyle samo sporządzanie 
leków recepturowych, a więc przerób (sporządzanie mie-

szanin i nadawanie postaci farmaceutycznej) odbywa się 
w warunkach aptecznych i nie wymaga zezwolenia (ich 
przechowywanie musi być zgodne z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii). Dostrzec wypada brak jakichkolwiek ograniczeń 
co do postaci czy mocy surowca. Sformułowanie „wszyst-
kie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste” daje szerokie 

pole dla konkurencji na rynku wytwórców, a lekarzowi i far-
maceucie gwarantuje możliwość doboru preparatu najbar-
dziej odpowiadającego potrzebom pacjenta.

Podsumowanie

Regulację należy ocenić raczej chłodno. Choć na dużą 
uwagę zasługuje wyeksponowanie właśnie marihuany 
jako narkotyku, który w swojej postaci może obecnie sta-
nowić surowiec do sporządzania leków i w takiej postaci 
być stosowany w lecznictwie, z czym wiąże się zniesienie 
formalnych przeszkód zastosowania, to regulacja procesu 
wytwarzania i rejestracji surowca została jak do tej pory nie-
uregulowana.

O ile trudno byłoby uzasadnić zarzut jakiejś szczególnej 
nadregulacji, trudno mieć bowiem zastrzeżenia co do ko-
nieczności zapewnienia wymogu jakości farmaceutycznej 
czy ścisłego nadzoru nad obrotem, to brak możliwości kon-
trolowanej uprawy na potrzeby zaopatrzenia wytwórców 
produktów przeznaczonych ściśle na rynek farmaceutyczny 
stanowi lukę, której pozostawienie w systemie prawa farma-
ceutycznego, pomimo sygnalizacji spodziewanych konse-
kwencji i możliwości ich uniknięcia, nie sposób racjonalnie 
uzasadnić.

Można zadać pytanie, czy rynek ochrony zdrowia w Polsce 
był gotowy, szczególnie od strony regulacyjnej, na tak spek-
takularny powrót marihuany do powszechnego stosowania 
w lecznictwie wyłącznie na podstawie przepisu lekarza? 
Omówione wyżej bariery z pewnością opóźnią dostęp do 
medycznej marihuany, choć można żywić nadzieję, że prak-
tyka kliniczna z czasem utoruje mu drogę.

Jędrzej Sadowski
www.wolnekonopie.org
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Centrum Medicana pomaga 
pacjentom potrzebującym 

specjalistycznego wsparcia

W wielu miejscach na świecie użytek konopi do celów 
medycznych i rekreacyjnych legalny jest już od dawna. 
W Polsce sytuacja medycznej marihuany zmieniła się do-
piero pod koniec 2017 roku, gdy dzięki nowelizacji Ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii dokonano jej legalizacji. 
Tym samym polscy lekarze otrzymali możliwość wysta-
wiania recepty na medyczną marihuanę. Do zmiany w prze-
pisach prawa jedni odnosili się sceptycznie, inni uważali je 
za ogromny przełom i nadzieję na wyzdrowienie. Kilkaset 
tysięcy polskich pacjentów (zwłaszcza chorych na nowo-
twory) z nadzieją wyczekiwało dnia, w którym lek trafi do 
aptek.

Z terapii medyczną 
marihuaną mają pra-
wo skorzystać wszy-

scy chętni pacjenci, 
w przypadku których 
dotychczasowe, kon-
wencjonalne metody 
leczenia nie przynio-

sły pożądanych rezul-
tatów.
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Euforia nie trwała jednak długo. Wbrew wcześniejszym za-
łożeniom ustawa nie dała pacjentom możliwości leczenia 
medyczną marihuaną. Susz o wysokiej zawartości THC, 
z którego można by wytwarzać leki był w Polsce całkowicie 
niedostępny. Dziś już wiemy, że ustawa legalizująca mari-
huanę do użytku medycznego pozostawała „martwa” przez 
ponad rok. Pierwszy i póki co jedyny, importowany z Kanady 
susz trafił do polskich aptek dopiero w styczniu tego roku. 
Jest to Red No 2, czyli susz z kwiatów konopi, a jego spro-
wadzaniem zajmuje się spółka Spectrum Cannabis należą-
ca do kanadyjskiej grupy kapitałowej Canopy Growth Corp. 

Z biegiem czasu susz trafia do kolejnych aptek, a na teren 
Polski wkrótce dotrą następne przesyłki z jego zawartością. 
Jak deklarują przedstawiciele Spectrum Cannabis w najbliż-
szym czasie także sama oferta produktów medycznej ma-
rihuany zostanie poszerzona. Oprócz suszu Red No 2, im-
portowany będzie także olej konopny oraz żelowe kapsułki 
zawierające ekstrakt z medycznej marihuany. Istnieją zatem 
spore szanse na to, że niebawem problem z dostępnością 
medycznej marihuany w Polsce w dużej mierze zniknie. 

Druga strona medalu

Niestety, okazuje się, że istnieje inny problem. Pomimo wy-
raźnych wskazań do podjęcia terapii medyczną marihuaną 
dla wielu pacjentów zdobycie recepty na nią nie jest łatwe. 
W większości gabinetów lekarskich pacjenci spotykają się 
jedynie z odmową i odsyłani są z przysłowiowym „kwit-
kiem”. W internecie nieustannie natknąć można się na py-
tania zrozpaczonych chorych, gorączkowo poszukujących 
gabinetu i specjalisty, który nie będzie widział w nich narko-
mana, a po prostu umożliwi im korzystanie z leku.

Z terapii medyczną marihuaną mają prawo skorzystać 
wszyscy chętni pacjenci, w przypadku których dotychcza-
sowe, konwencjonalne metody leczenia nie przyniosły 
pożądanych rezultatów. Chorzy na lekooporną padaczkę, 
stwardnienie rozsiane, fibromialgię, czy chroniczny ból. 
Niejednokrotnie są to osoby mocno schorowane, często 
z zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Osoby 
zrezygnowane, zdezorientowane, potrzebujące zrozumienia 
oraz fachowych i rzetelnych informacji o tym, w jaki sposób 
marihuana może im pomóc i jak ją stosować.

Pacjencie, nie jesteś sam!

Z myślą o osobach chorych i w ramach chęci pomocy w roz-
wiązaniu ich problemów, na początku lutego w Warszawie 

otwarto Pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Medycznymi 
Konopiami – Medicana. Miejsce, do którego każdy pacjent 
cierpiący na ciężkie choroby trudne do leczenia tradycyjny-
mi metodami, zmagający się z bólem, czy po prostu szu-
kający porady w zakresie stosowania medycznej marihuany 
może zwrócić się po pomoc i wsparcie. Centrum Medicana 
współpracuje z najlepszymi specjalistami w swojej dziedzi-
nie, którzy certyfikowani są przez Polish Institute of Medical 
Cannabis – PIMC. Nie bez powodu zatem już sama zapo-
wiedź powstania placówki wzbudziła spore zainteresowa-
nie. Zgłoszenia pacjentów z całej Polski napływały do Cen-
trum długo przed jego otwarciem.

Żeby skorzystać z pomocy Centrum Medicana i zacząć 
stosować medyczną marihuanę w pierwszej kolejności pa-
cjent musi zapisać się na wizytę. Można to zrobić telefo-
nicznie dzwoniąc na numer 22 8531272. Najlepiej jednak 
zarejestrować się za pomocą formularza online na stronie 
www.medicana.pl, gdyż dokładne jego wypełnienie znacz-
nie przyspieszy termin wizyty. Po wyznaczeniu daty, na 
spotkanie z lekarzem konieczne jest zabranie ze sobą doku-
mentacji opisującej historię choroby oraz aktualnych badań 
krwi. Specjalista przeprowadzi z pacjentem szczegółowy 
wywiad, a w razie konieczności zleci dodatkowe badania. 
Po zakwalifikowaniu się do używania medycznej marihuany 
wypisana zostanie recepta określająca ilość oraz dawkowa-
nie leku. Z otrzymaną receptą pacjent udaje się do jednej 
z aptek, w których medyczna marihuana jest dostępna.
Centrum Leczenia Medycznymi Konopiami Medicana dys-
ponuje sporą bazą badań naukowych z całego świata, które 
odnoszą się do skuteczności medycznej marihuany w le-
czeniu różnych chorób. 

Do współpracy i wsparcia swojej działalności 
w ramach franczyzy zachęca wszystkich le-
karzy i specjalistów, także tych chcących po-
szerzyć swoją wiedzę w zakresie terapii me-
dyczną marihuaną. Zachęcamy do kontaktu 
z Centrum poprzez formularz na stronie placówki  
www.medicana.pl lub do osobistego odwiedze-
nia siedziby w Warszawie przy ul. Wołodyjow-
skiego 52.

Sandra Jurkiewicz
www.medycznamarihuana.com
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Frittata z organicznym 
boczkiem, pomidorkami 

cherry i medyczną 
marihuaną

Spożywanie posiłków z medyczną marihuaną jest uważa-
ne za najzdrowszą i najbardziej ekonomiczną formę przy-
swajania kannabinoidów. Kulinarne zastosowanie konopi 
polecane jest szczególnie w przypadku schorzeń onkolo-
gicznych, neurologicznych i autoimmunologicznych. Jako 
domowa forma wsparcia leczenia, spożywanie medycznej 
marihuany znacznie podnosi komfort życia chorych, przy-
spieszając ich powrót do zdrowia.

Jedzenie daje sil-
niejsze efekty przy 

znacznie mniejszych 
dawkach marihuany. 

W wątrobie około 
połowy THC zosta-

je przekształcone 
w 11-hydroxy-THC, 

czyli znacznie sil-
niejszą substancję, 

która łatwiej pokonuje 
barierę krew – mózg.

Gotowanie z medyczną marihuaną
 
Posiłki zawierające THC oraz CBD, najważniejsze zawarte w konopiach kannabinoidy, przy-
gotowywane są zwykle na bazie domowych ekstraktów wykonanych w tłuszczu lub alkoho-
lu. Do potraw można dodawać np. masło z medycznej marihuany. Trzeba jednak uwzględnić 
odpowiednie dawkowanie, ponieważ THC, oprócz tego, że wykazuje szereg właściwości te-
rapeutycznych, jest także substancją o działaniu psychoaktywnym.
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Główne zalety stosowania medycznej 
marihuany w kuchni:
 
• Niska toksyczność. Podczas palenia medycznej marihu-

any do organizmu dostarczanych jest wiele substancji 
szkodliwych i rakotwórczych.

• Oszczędność. Jedzenie daje silniejsze efekty przy znacz-
nie mniejszych dawkach marihuany. W wątrobie około 
połowy THC zostaje przekształcone w 11-hydroxy-THC, 
czyli znacznie silniejszą substancję, która łatwiej pokonu-
je barierę krew – mózg.

• Dłuższe działanie. Palenie i waporyzacja dostarczają 
szybkiego i krótkiego efektu rekreacyjnego, który trwa do 
2 godzin. Efekt, jaki daje jedzenie produktów zawierają-
cych medyczną marihuanę, pojawia się po około godzinie 
i może trwać od 2 do 5 godzin.

 

Przepis na frittatę z organicznym 
boczkiem, pomidorkami cherry 
i masłem z medycznej marihuany  
(5 porcji)

Składniki:
• 200 g organicznego boczku
• 200 g pomidorków cherry
• 4 jaja bio
• 5 pieczarek 
• 1 por
• 1 cebula
• 20-30 g masła z medycznej marihuany zawie-

rającego 100 mg THC (po ok 10 mg / porcję)
• olej kokosowy lub smalec do smażenia
• sól oraz pieprz do smaku

Przygotowanie:
 
Warzywa umyć, pieczarki i cebulę obrać. Cebulę i pieczarki 
posiekać, pora pokroić w plastry, boczek pokroić w niewiel-
kie kawałki, pomidorki cherry przekroić na pół.

Na rozgrzanej patelni z tłuszczem podsmażyć boczek, po 
2 min dodać cebulę i pieczarki oraz odrobinę soli i pieprzu, 
smażyć na dużym ogniu ciągle mieszając. Po 2 minutach 

dodać pora, mieszać i smażyć około 5 min. Piekarnik roz-
grzewamy do temp 120 °C. Masło konopne rozpuszczamy, 
na przykład w ciepłej kąpieli wodnej. 

Patelnię zdejmujemy z ognia, jej zawartość przekładamy do 
formy do pieczenia wysmarowanej tłuszczem, dodajemy 
pomidorki cherry. Jaja roztrzepujemy trzepaczką w oddziel-
nej misce, łączymy z rozpuszczonym masłem konopnym, 
zalewamy farsz w formie do pieczenia i pieczemy w tem-
peraturze 120 – 130 °C przez około 30 min. Gotową frittatę 
serwujemy w towarzystwie świeżych ziół i sałat z dodat-
kiem oliwy.
 

Zanim podasz posiłek z medyczną 
marihuaną swoim bliskim, miej na 
uwadze, że:

• spożycie rekreacyjne jest odpowiednie dla osób powyżej 
18 roku życia, jednakże w Polsce jest ono nadal zakazane, 
za co grozi kara ograniczenia lub pozbawienia wolności

• najczęstsze objawy przedawkowania THC dotyczą nie-
doświadczonych użytkowników, którzy nigdy wcześniej 
nie mieli do czynienia z tą substancją, w ich przypadku 
należy zacząć od dawki 5 mg THC. Przedawkowanie obja-
wiać się może złym samopoczuciem, poczuciem lęku itp. 
Przy przedawkowaniu nie ma możliwości narażenia życia 
i zdrowia osoby spożywającej marihuanę. Negatywne ob-
jawy przedawkowania THC mijają po około 5h. Można je 
złagodzić, spożywając witaminę C (cytrusy, tabletki i wiele 
innych).

• dzięki zmianie przepisów prawa od 1 listopada 2017 r. 
Medyczna Marihuana jest w Polsce legalna, ale wyłącz-
nie dla osób chorych, które uzyskały receptę na produk-
ty z konopi indyjskich dostępne w wybranych aptekach. 
Udostępnianie, handel i uprawa marihuany na własny uży-
tek są nielegalne.

Przepis na domowe masło z dodatkiem medycznej 
marihuany oraz wiele więcej znajdziecie na stronie  
www.smilingspoon.pl

Autorka artykułu:
Małgorzata Szakuła, promotorka żywności konopnej, 

zrównoważonej diety, aktywistka konopna. Autorka książki 
„Konopie w kuchni” oraz bloga smilingspoon.pl.
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Pierwsze piwo 
z konopi indyjskich

Czy napiłbyś się 
piwa z marihuaną? 

Zarówno wiel-
kie koncerny jak 

i małe browary 
będą musiały jesz-
cze poczekać, aby 

się tego dowie-
dzieć. Nawet tam, 

gdzie marihuana 
jest legalna, trzeba 

najpierw poradzić 
sobie z niejasnym 
i uciążliwym pra-

wem. To zwykle 
długi i kosztowny 
proces, ale może 

się opłacić, bo 
chętnych na piwo 

z THC nie brakuje.

Stany Zjednoczone

Amerykańska firma z Kaliforni Two Roots 
Brewing Co. wydała miliony dolarów zanim 
udało jej się wprowadzić swój produkt na ry-
nek. Trzeba było przemyśleć, w jaki sposób 
marihuana dostanie się do krwioobiegu, cał-
kowicie usunąć alkohol z piwa i opracować 
międzystanowy system produkcji. Wszystkie 
te wysiłki doprowadziły do sprzedaży jedynie 
w Kalifornii i Nevadzie.

Popularność

Sprzedaż piwa w USA ciągle spada, dlate-
go giganci z branży napojów zdecydowanie 
stawiają na piwo konopne. Jest to o tyle in-
teresujące, że napoje z marihuaną nie cieszą 
się tam wielką popularnością. Dla przykładu, 
w Kalifornii (największym jednolitym rynku 
w Ameryce Północnej) w czerwcu 2018 roku 
sprzedaż tych napojów osiągnęła 1,8 mln 
dolarów, co stanowiło zaledwie 0,7% rynku 
konopi indyjskich. Zdecydowana większość 
kupowanej tam marihuany była przeznaczo-
na do palenia i waporyzacji. Troy Dayton, dy-
rektor Arcview, firmy prowadzącej badania 
rynków marihuany, powiedział:
„W chwili obecnej, napoje stanowią bardzo 
małą część rynku konopi indyjskich. Wiele 
dużych firm planuje skrzyżowanie napojów 
funkcjonalnych (nasyconych marihuaną) z pi-
wem. W tym celu firmy te łączą się ze sobą.”

Nieznany czas działania

Bruce Linton, dyrektor Canopy Growth Corp., 
powiedział, że sprzedaż napojów pozostanie 
ułamkiem całego rynku, ponieważ dawki są 
zbyt duże, a efekty zmienne i nieprzewidywal-
ne:
“Obecnie częstym problemem w przypadku 
napojów jest to, że jeśli wypije się zbyt dużo, 
to jest się ‘zmiażdżonym.’ Działanie nie poja-
wia się zawsze po 7 - 12 minutach tylko po 
‘kto wie’ ilu. Jeśli przy okazji jesz cheesebur-
gera, to czas ten może się skrócić, ale może 
to też być 20 do 50 minut.”

Firma Two Roots twierdzi, że udało jej się 
rozwiązać ten problem. Bez zagłębiania się 
w szczegóły procesu infuzji, prezes Michael 
Hayford powiedział, że produkty piwne firmy 
dają ‘kopa’ po 5-10 minutach, a efekty rozpra-
szają się po około 90 minutach:

„Jeśli można ominąć wątrobę, to można uzy-
skać szybkie działanie, ale również szybkie 
rozproszenie, ponieważ w grę nie wchodzi 
metabolizm. I to właśnie uzyskaliśmy.”

Nowe technologie

Harold Han, założyciel NanoGen Labs, ma 
doktorat z chemii emulsyjnej i pracuje w tej 
dziedzinie od ponad dekady. Zgaduje on, że 
jedną z metod, jaką może stosować Two 
Roots, aby osiągnąć swoje efekty, jest nano-
emulsja. Według niego osiągnięcie efektów, 
o których mówił Hayford, byłoby możliwe 
poprzez odpowiednie zmniejszenie cząste-
czek oleju z konopi indyjskich (zawierającego 
główny składnik psychoaktywny - tetrahydro-
kannabinol, powszechnie znany jako THC):
„Potrzebna technologia już istnieje, ale trzeba 
by ją dostosować do produkcji przemysło-
wej.”

Problemy prawne

Temat ten obfituje w niejasne kwestie regu-
lacyjne. Przepisy mogą się różnić w zależ-
ności od stanu i stanowiły niemały problem 
w przemyśle alkoholowym jeszcze przed 
wprowadzeniem marihuany do tego “rów-
nania”. Spożycie marihuany jest legalne 
tylko w kilku stanach USA, ale koncerny wi-
dzą duży potencjał na sąsiadującym rynku - 
w Kanadzie, gdzie legalizacja miała miejsce 
w październiku 2018 r. W przyszłym roku le-
galne mają być tam też produkty spożywcze 
z dodatkiem konopi. Szacuje się, że wartość 
produktów i usług związanych z konopiami 
indyjskimi w Kanadzie może wynieść od 12 
do 22 mld dolarów kanadyjskich (czyli 30 – 
60 mld PLN).

Kanada

W USA legalizacja konopi indyjskich dopro-
wadziła do gwałtownego wzrostu popytu na 
produkowaną z nich żywność. Pan Dooma 
Wendschuh przeniósł się z Miami do Toron-
to w 2016 roku, aby wykorzystać kanadyjskie 
plany legalizacyjne i stworzyć tam alternaty-
wę dla alkoholu. W tym celu założył przedsię-
biorstwo Province Brands.

Naukowcy z laboratorium Province Brands 
testują enzymy i eksperymentują z fermenta-
cją. Ich metody nie są nowe, ale po raz pierw-
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szy zostały użyte do produkcji piwa warzonego wyłącznie 
z konopi indyjskich.

Celem jest stworzenie produktu bezalkoholowego, który dzię-
ki zawartości THC, po spożyciu będzie miał podobny efekt 
jak zwyczajne piwo. Jak twierdzi założyciel:
„Większość tego typu piw na rynku jest warzona z jęczmienia 
i wzbogacana olejem z konopi indyjskich. To nie jest to, co 
robimy. Nasze piwo warzymy z liści, łodyg i korzeni konopi.”

Nikomu wcześniej nie udało się pełne zastąpienie słodów 
przez konopie. Producenci uważają, że ich napój będzie 
zdrowszy i bezpieczniejszy niż alkohol. Chcą pozyskiwać 
części roślin od plantatorów jako alternatywa dla kosztownej 
utylizacji, ponieważ korzenie i łodygi traktuje się jako odpad.

Rezultaty eksperymentów

Początkowo istniały wątpliwości, czy z konopi w ogóle moż-
na warzyć piwo. Tak opisuje pierwsze rezultaty pan Wend-
schuh:
„Pierwsze próbki smakowały okropnie. Trochę jak zgniłe bro-
kuły.”

Z pomocą chemika udało się w końcu znaleźć właściwe 
połączenie chmielu, wody, drożdży i konopi. Alkohol wypro-
dukowany podczas fermentacji jest usuwany, dzięki czemu 
powstaje bezalkoholowe, bezglutenowe piwo, które ma wła-
ściwości psychoaktywne. Założyciel Province Brands dodaje, 
że obecnie:
„Smak jest suchy, pikantny, mniej słodki niż w przypadku tra-

dycyjnego piwa. Uderza do głowy szybciej niż jakakolwiek 
jadalna forma konopi.”

Dotychczasowe produkty eksperymentalne firmy zawierają 
średnio około 6,5 mg THC na piwo. Producenci ostrzegają 
potencjalnych konsumentów, by używali go z rozwagą:
„Marihuana nie jest dla ciebie dobra więc i nasze piwa nie są 
dla ciebie dobre. Nie powinieneś ich pić pięć razy dziennie, 
nie powinieneś ich pić tuż po przebudzeniu.”

Łukasz Tarnowski
www.konopie.info.pl

reklama

reklama
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Oleje CBD i kosmetyki 
konopne w pielęgnacji skóry 

zdrowej i z problemami

Coraz więcej osób cierpi w dzisiejszych czasach na przeróżne 
problemy skórne. Do najczęściej występujących należą między 
innymi atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, egzema, grzybica 
i wiele innych. Liczna grupa chorych często skarży się na to, 
że zwykła terapia u dermatologa nie przynosi zadowalających 
efektów, a czasem wręcz nawet pogarsza stan chorej skóry. 
Z tego właśnie powodu pacjenci próbują na własną rękę poszu-
kiwać alternatywnych sposobów poradzenia sobie z problema-
tyczną skórą, która często bywa powodem dużego dyskomfortu, 
mogącego w niektórych przypadkach skutkować wycofaniem 
z życia społecznego. W ostatnich latach zdecydowanie i szyb-
ko rośnie zainteresowanie produktami na bazie konopi, w tym 
osiągającym dużą efektywność, olejem CBD.

Jedną z najczęściej 
podkreślanych zalet 

oleju CBD jest jego 
szybka wchłanial-

ność. Wielu derma-
tologów zaznacza 

także, że w przeci-
wieństwie do innych 

olejów roślinnych, nie 
tworzy on na skórze 
specyficznej, tłustej 

warstwy.

Konopie – rośliny o wszechstronnym zastosowaniu

Konopie siewne to rośliny, które dawniej występowały w Polsce i w innych krajach europej-
skich bardzo powszechnie. Za sprawą między innymi polityki antynarkotykowej, trochę jakby 
zapomniano o wyjątkowych właściwościach tych roślin. W ostatnich latach konopie zaczy-
nają jednak przeżywać swój renesans. Mówi się o szerokim zastosowaniu roślin w przemy-
śle, budownictwie, branży spożywczej, ale przede wszystkim rośnie zainteresowanie lecz-
niczym zastosowaniem konopi. Dużą popularnością cieszą się oleje CBD, ale także wiele 
innych preparatów, otrzymywanych z konopi siewnych, zwłaszcza kosmetyki.

Wyjątkowe właściwości kosmetyków konopnych

Preparaty do pielęgnacji skóry wykazują szereg korzystnych właściwości, które sprawiają, 
że sięga po nie coraz więcej osób, a szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się one 
wśród tych, których skóra wykazuje objawy chorobowe.
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Olej konopny, który zakupić można zarówno samodzielnie, 
jak również w postaci kosmetyków z jego zawartością, wy-
kazuje między innymi właściwości regeneracyjne dla skó-
ry i sprawia, że rany szybciej się goją. Oprócz tego czynne 
składniki konopi powodują także szybsze odbudowywanie 
płaszcza hydrolipidowego skóry oraz leczą przeróżne sta-
ny zapalne. Regularne stosowanie mydła konopnego może 
poprawić koloryt skóry oraz znacznie ją odżywić. Każdy, kto 
marzy o zdrowo wyglądającej, miękkiej i gładkiej skórze, 
powinien spróbować nawilżania przy pomocy wysokiej ja-
kości oleju konopnego, który wykazuje bardzo wysoką sku-
teczność w walce z podrażnieniami i różnego rodzaju za-
czerwienieniem skóry. Kosmetyki na bazie konopi polecane 
są także osobom, które pragną poprawić ogólną kondycję 
swoich włosów. Przede wszystkim przyspieszają ich wzrost 
i pomagają im się zregenerować.

Konopie to rośliny o bezpiecznym i wyjątkowo delikatnym 
działaniu, dlatego polecane są szczególnie osobom o skó-
rze wrażliwej, ze skłonnościami do podrażnień, przebarwień 
i wyprysków. Z powodzeniem mogą stosować je cierpiący 
na alergie skórne i wszyscy, którzy pragną dostarczyć swo-
jej skórze cennych witamin i mikroelementów. Odpowiednio 
wytworzony olej konopny to przede wszystkim bogactwo 
tak potrzebnych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ome-
ga-6. To właśnie one są odpowiedzialne za spowolnienie 
procesu starzenia się skóry.

Oleje CBD w pielęgnacji skóry

Na rynku produktów konopnych szczególnie dużym zainte-
resowaniem, obok kosmetyków, cieszą się także olejki CBD. 
CBD to kannabidiol czyli jeden z aktywnych składników ko-
nopi. W przeciwieństwie do równie popularnego kannabino-
idu THC, nie wykazuje on właściwości psychoaktywnych, 
dlatego jest w pełni bezpieczny i legalny zarówno w Polsce, 
jak i w Europie.

Olej CBD występować może w różnych stężeniach i stoso-
wany jest przede wszystkim doustnie. Taka metoda dawko-
wania wykazuje dużą skuteczność w przypadku wielu cho-
rób. Warto jednak podkreślić, że w przypadku dolegliwości 
skórnych, olej CBD można również stosować bezpośrednio 
na podrażnioną czy zaczerwienioną skórę. Można wówczas 
spodziewać się spotęgowanego efektu, a tym samym jesz-
cze szybszej regeneracji.

Jedną z najczęściej podkreślanych zalet oleju CBD jest jego 
szybka wchłanialność. Wielu dermatologów zaznacza tak-
że, że w przeciwieństwie do innych olejów roślinnych, nie 
tworzy on na skórze specyficznej, tłustej warstwy. Ponieważ 
CBD wpływa bezpośrednio na ilość lipidów w skórze, pod-
kreśla się jego wyjątkowe właściwości odmładzające, stąd 
tak często stosowany jest na zmarszczki i inne niedoskona-
łości starzejącej się skóry.

Konopie na problemy skórne

Po oleje CBD i inne produkty na bazie konopi sięgają jednak 
przede wszystkim osoby, u których stwierdzono jakieś dole-
gliwości skórne. Za regenerację skóry w przypadku konopi 
odpowiada przede wszystkim kannabinoid CBD, dlatego np. 

olejek CBD 10% firmy BjoCoCo chętnie używany jest w przy-
padku kontaktowego i atopowego zapalenia skóry, łuszczy-
cy oraz różnych alergii.
 
Wpływa on także bardzo korzystnie na zmniejszenie swę-
dzenia na przykład w przypadku egzemy. Kannabinoidy wy-
kazują także bardzo korzystne działanie na skórę trądziko-
wą. Dzieje się tak, ponieważ regulują one produkcję sebum, 
które jest główną przyczyną powstawania trądziku. W prze-
ciwieństwie do wielu innych preparatów na trądzik, olej CBD 
nie wpływa niekorzystnie na żywotność komórek.

W przypadku alergii i popularnych chorób skórnych poleca 
się szczególnie wysokiej jakości np. maści konopne firmy 
BjoCoCo, które mają właściwości silnie nawilżające i rege-
nerujące zniszczoną skórę. Są one chętnie stosowane na 
skórę łuszczącą się oraz ze skłonnością do przebarwień 
i występowania rozmaitych stanów zapalnych.

Na co zwracać uwagę wybierając 
produkty z konopi?

Wybierając produkty z konopi warto zdawać sobie sprawę 
z tego, że nie wszystkie preparaty występujące na rynku 
mają równie wysoką jakość. Dlatego szczególnie, gdy chce-
my stosować konopie w celach medycznych, warto zadbać 
o zakup produktów oryginalnych, pochodzących od zaufa-
nych producentów. Przede wszystkim dobrze jest zwracać 
uwagę na to czy preparaty posiadają konieczne certyfikaty 
oraz czy olejki CBD mają poprawnie opisane stężenie po-
szczególnych kannabinoidów.

BjoCoCo – marka wzbudzająca 
zaufanie

Odkąd świat znów zwrócił swe spojrzenie w kierunku ko-
nopi, na rynku pojawia się coraz więcej producentów i dys-
trybutorów produktów na bazie konopi. Wybór zaufanej 
marki może czasem stanowić nie lada wyzwanie. Jedną 
z bezpiecznych i rzeczywiście dbających o potrzeby swoich 
klientów firm, jest BjoCoCo, która oferuje szeroki wybór pro-
duktów konopnych w dobrych cenach. W firmowym sklepie 
zakupić można między innymi wysokiej jakości olej CBD 3%, 
6%, 10% oraz 25%. Oprócz tego firma ma także do zapropo-
nowania olej konopny, maść oraz mydło, a wszystko to przy 
zachowaniu najwyższych standardów produkcji oraz sprze-
daży. BjoCoCo budzi zaufanie, ponieważ może pochwalić 
się wymaganym certyfikatem oraz zawsze służy swoim 
klientom profesjonalną i merytoryczną pomocą.

Stale rosnące zainteresowanie produktami z konopi rodzi 
nadzieję, że z roku na rok coraz więcej osób sięgać będzie 
przede wszystkim po naturalne metody walki z popularnymi 
chorobami i dolegliwościami, a lekarze i dermatolodzy od-
kryją kolejne niezwykłe zalety roślin konopi.

 Izabela Kaczmarska
www.medycznamarihuana.com
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Czy marihuana 
pomaga być lepszym 

sportowcem?

Wiele zmieniło się od czasu legendarnego występu Rossa 
Rebagliati na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 1998 
roku. Po zdobyciu złota dla Kanady w pierwszej w historii 
olimpijskiej dyscyplinie snowboardowej, został on pozba-
wiony medalu, ponieważ testy antydopingowe wykaza-
ły w jego organizmie obecność THC – psychoaktywnego 
składnika marihuany.

W kwestii regeneracji 
– właściwości mari-
huany mówią same 

za siebie. Zmniejsza 
stres, łagodzi ból, 

a jeśli próbujesz przy-
brać na wadze – sty-

muluje apetyt poprzez 
niektóre zawarte 
w niej substancje

Po apelacji medal został zwrócony do rąk 
Rebagliati (ponieważ marihuana w tym cza-
sie nie znajdowała się na liście substancji 
zakazanych), ale ludzi na całym świecie 
najbardziej zastanawiało to, w jaki sposób 
snowboardzista „trzymał pion” podczas 
zjazdu z góry na desce, będąc odurzonym.

Przyglądamy się temu, co dzieje się obec-
nie i okazuje się, że pomysł na zwiększenie 
wydajności za pomocą marihuany nie jest 
dłużej już tylko tanim żartem. Supergwiazdy 
takie jak zawodnicy MMA Nick i Nate Diaz, 
legenda NFL Randy Moss, czy baseballista 
Tim Lincecum (dwukrotny zwycięzca Cy 
Young oraz mistrz świata) – to tylko niektó-
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rzy z zawodników, którzy osiągnęli szczyt swojej kariery, 
wspomagając się jednocześnie marihuaną – o czym do-
noszą raporty amerykańskiej stacji telewizyjnej ESPN oraz 
inne źródła. Czy palenie marihuany dało im przewagę nad 
konkurencją? Jedno jest pewne – nie sprawiło, że próżno-
wali.

Pierwsza konopna siłownia 
w Kalifornii

Rewolucja związana ze wspomaganiem się marihuaną 
w sporcie poczyniła ogromny krok naprzód odkąd na po-
czątku 2017 roku w Kalifornii otwarto pierwszą „konopną 
siłownię” na świecie – Power Plant Fitness. Założona przez 
patrona sportowców używających marihuany, byłego za-
wodnika futbolu amerykańskiego – Ricky’ego Williams’a – 
Power Plant Fitness pozwala swoim członkom na używanie 
marihuany przed lub po treningu. Na stronie internetowej 
siłowni czytamy, że jej trenerzy „posiadają pełną wiedzę na 
temat fizjologii i ćwiczeń oraz wykształcenie w zakresie łą-
czenia marihuany z codzienną regeneracją”.

I tutaj ponownie nasuwa się pytanie: jak dokładnie działa 
palenie (lub spożywanie) marihuany? Czy powoduje tylko 
senność i odurza?

Pomaga, czy jednak szkodzi?

Ogólnie rzecz biorąc, środki zwiększające wydajność dzielą 
się na dwie kategorie: pomagające zwiększyć sprawność 
sportowca podczas zawodów lub treningów oraz wspoma-
gające proces regeneracji. Marihuana łączy w sobie obie te 
właściwości, ale jej ostateczny wpływ na organizm w dużej 
mierze zależy od odmiany i samej rośliny.

Szczepy sativa działają jak łagodne stymulatory, które dając 
efekt pobudzenia i podniesienia poziomu energii, idealnie 
sprawdzą się jako suplement przed treningiem. Odmiany in-
dica mają z kolei działanie odwrotne – ich efekt jest bardziej 
relaksujący i usypiający co sprawia, że są idealne do stoso-
wania po treningu. Szczepy hybrydowe mają działanie obu 
powyższych odmian, ale często bywa tak, że jedna z nich 
jest bardziej dominująca niż druga.

Zwolennicy, jak wspomniani wcześniej bracia Diaz oraz 
komentator i komik Joe Rogan, twierdzą, że palenie mari-
huany przed treningiem zwiększa świadomość zmysłów 
i ułatwia skupienie umysłu na pracy mięśni, dzięki czemu 
każdy ruch staje się bardziej wydajny. Marihuana wzmaga 
także koncentrację, dzięki czemu łatwiej jest wykonać cały 
trening bez rozpraszania się. Z perspektywy wydajności są 
to ogromne korzyści.

W kwestii regeneracji – właściwości marihuany mówią 
same za siebie. Zmniejsza stres, łagodzi ból, a jeśli próbu-
jesz przybrać na wadze – stymuluje apetyt poprzez niektóre 
zawarte w niej substancje (upewnij się tylko, że to co podja-
dasz jest zdrowe).

Zdania nadal są podzielone…

Oczywiście, jak w przypadku wszystkich leków (czy to far-
maceutycznych, czy innych), marihuana ma pewne wady. 
Palenie jakiejkolwiek substancji może wpływać negatywnie 
na płuca i marihuana nie jest w tej kwestii wyjątkiem – cho-
ciaż jest zdecydowanie bardziej bezpieczna niż tytoń. Nie-
które badania sugerują także, że paleniu marihuany przed 
snem może mieć niekorzystny wpływ na organizmu, po-
nieważ w fazie REM (faza głębokiego snu) pobudzany jest 
hormon wzrostu, odpowiadający także za rozrost mięśni. 
Bycie odurzonym u niektórych wpływa również na spadek 
motywacji, przez co zamiast trenować, oglądają filmy scien-
ce-fiction lub debatują na temat teorii spiskowych.
Po tegorocznej legalizacji marihuany w Kanadzie kwestią 
czasu jest, zanim w całym tym kraju pojawią się przyjazne 
marihuanie siłownie, takie jak Power Plant. Pomysł może 
wydawać się zwykłym reklamowym chwytem, ale jak wiado-
mo – cała branża fitness powstała dzięki machlojkom. Jeśli 
marihuana jest w stanie zmotywować obywateli do wstania 
z kanap – niech tak będzie. Pamiętajmy tylko o tym, że nic 
nie zastąpi ciężkiego treningu i zdrowej diety.

Sandra Jurkiewicz
www.medycznamarihuana.com

reklama
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Uprawa medycznej 
marihuany przy użyciu 

opraw Spectrolight

Światło niezbędne jest roślinom na każdym etapie wzrostu. 
Zapewnia energię do prawidłowego rozwoju, przeprowadzania 
procesu fotosyntezy i ostatecznie wydania obfitych plonów. 
Ze względu na charakter lub obszar upraw naturalne światło 
słoneczne może być ograniczone lub całkowicie niedostępne. 
Z powodzeniem jednak można zastąpić je światłem sztucznym 
pochodzącym z profesjonalnych urządzeń oświetleniowych 
dostępnych na rynku w szerokiej gamie. Lampy oparte o diody 
LED różnią się od siebie wieloma parametrami, przez co do-
bór odpowiedniego źródła światła stanowić może nie lada pro-
blem, zwłaszcza dla początkujących osób.

Poza doborem odpo-
wiedniego spektralnie 

źródła LED należy 
zadbać także o jego 

prawidłowe rozmiesz-
czenie, czyli układ 

optyczny.

W poszukiwaniu opraw idealnych

Podstawowym parametrem, którym kierować się należy przy wyborze lamp LED jest ilość 
generowanego przez nie światła w ciągu 1 sekundy. Wyraża się je w Molach (µmol/s). Szu-
kać należy lamp emitujących jak najwięcej światła i jednocześnie pobierających jak najmniej 
prądu. Na górnej półce tego typu opraw znaleźć można np. SpectroLight XPLOSION 800, 
polecaną przez sklep GrowBox.pl.
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Widmo PPFD

Wokół widma (zwanego także spektrum) krąży wiele opinii 
i zaleceń, niejednokrotnie wydanych na podstawie błędnych 
obserwacji. Jednak specjaliści z GrowBox.pl potwierdzają, 
że najistotniejsze jest zrozumienie podstawowych zasad 
rządzących widmem oraz tego jaki ma ono wpływ na rozwój 
rośliny w poszczególnych etapach wzrostu.
Najbardziej uniwersalny, a jednocześnie idealny do uprawy 
medycznej marihuany rozkład widma wygląda następująco:

• 400 – 500 BARWA NIEBIESKA  
Pobudza roślinę do intensywnego rozrostu korzeni przy 
jednoczesnym zahamowaniu jej wzrostu. Dzięki temu ło-
dygi stają się grubsze, liście wytrzymałe, a pigmentacja 
nasila się.

• 500 – 600 BARWA ZIELONA  
Jej udział powinien wynieść około 15%. W przypadku, gdy 
wynosi on mniej niż 10%, może nastąpić spowolnienie 
wzrostu, gdyż barwa zielona wpływa na transport produk-
tów fotosyntezy.

• 600 – 700 BARWA CZERWONA  
Stanowi najbardziej aktywną funkcję światła w procesie 
fotosyntezy, stąd też jej udział jest największy – aż 60%! 
Odpowiada za tworzenie kwiatów i cały proces kwitnienia 
rośliny.

• 700 – 750 BLISKA PODCZERWIEŃ  
Dzięki podczerwieni roślina otrzymuje sygnał, że wyższe 
rośliny rzucają na nią cień. Zachęca ją to do intensywniej-
szego wzrostu.

Proporcje między barwami i ich znaczenie dla uprawy
Istnieją znaczące różnice między proporcjami barw w przy-
padku ledów monochromatycznych i wielobarwnych.

„Widmo generowane przez małe Ledy SMD jest 
znacznie bardziej impulsowe i cała moc promie-
niowania gromadzi się w paru pikach (od ang. 
peak - szczyt, przyp. red.). Duże skoncentrowa-
nie światła w wąskich prążkach mocy daje gor-
sze rezultaty niż szerokopasmowe oświetlacze 
innych technologii. Gdy porównamy wykorzysta-
nie naszego światła ze światłem o takim samym 
poprawnym widmie w technologii COB, okazu-
je się, że dzięki znacznie szerszemu promie-
niowaniu w każdym zakresie zyskujemy lepszą 
skuteczność.” – wyjaśnia Tomasz Braczkowski, 
przedstawiciel Spectrolight.

Badania przeprowadzone przez firmę Spectrolight niejedno-
krotnie dowiodły, że wąskopasmowe źródła światła o zba-
lansowanym widmie na poziomach 20% niebieskie, 10% zie-
lone. 60% czerwone i 10% IR oraz o identycznym natężeniu 
wypadły o 10 – 15% gorzej niż szerokopasmowy oświetlacz 
Spectrolight.

Istota prawidłowego rozmieszczenia 
światła i jego równomierności

Poza doborem odpowiedniego spektralnie źródła LED na-
leży zadbać także o jego prawidłowe rozmieszczenie, czyli 
układ optyczny. To, czy uprawa będzie równomiernie oświe-
tlona, a potrzeby roślin zaspokojone zależy od soczewki. 
Jest z czego wybierać, ale najbardziej popularne są soczew-
ki wąskokątowe 80-90° i szerokokątowe ~120°. Ze względu 
na konieczność montażu dużej ilości opraw, nie zaleca się 
stosowania tych pierwszych.

„Najważniejszym parametrem doskonałego 
układu optycznego jest równomierność, jaką ge-
neruje on na powierzchni uprawowej. Na niewiele 
mam się zda oprawa, która posiada bardzo silne, 
ale skoncentrowane światło w centralnej części, 
a boki czy rogi pozostawia niedoświetlone. Efekt 
będzie taki, że rośliny znajdujące się bezpośred-
nio pod lampą będą rzucały cień na mniejsze 
rośliny, co gwarantuje mniejsze zbiory.” - mówi 
Tomasz Braczkowski.

Wbrew pozorom sama nadmierna ilość światła nie sprawi, 
że uprawa przebiegnie sprawniej, a plony będą większe. Li-
czą się proporcje i jakość. Z badań przeprowadzonych przez 
Spectrolight wynika, że klucz do sukcesu to odpowiednie 
proporcje pomiędzy ilością i widmem światła. We wczesnej 
fazie wegetatywnej nie zaleca się przekraczania 100 µmol 
m-2 s-1. Natężenie stopniowo zwiększa się dopiero po oko-
ło 3 tygodniach, aby pod koniec uprawy osiągnąć poziom 
500-1000 µmol m-2 s-1.

 „Jak łatwo zauważyć, nasze oprawy wystarczy 
zamocować 160-200 cm nad uprawą nierucho-
mo przez cały cykl. Roślina w trakcie wzrostu 
sama naturalnie będzie zwiększać sobie dawkę 
światła. To bardzo wygodne i bezpieczne rozwią-
zanie zapewni wam doskonałe rezultaty.” – za-
chęca Tomasz Braczkowski ze Spectrolight.
 
Lampy Spectrolight spełniają wszystkie wymagania doty-
czące prawidłowego oświetlenia upraw. Ich wybór jest za-
tem oczywisty. W atrakcyjnych cenach nabyć je można onli-
ne na www.growbox.pl. W ofercie sklepu znajdują się także 
inne niezbędne akcesoria do prowadzenia upraw. Klientów 
preferujących kontakt osobisty i chcących uzyskać fachową 
pomoc zachęcamy do odwiedzenia sklepów stacjonarnych 
w miejscowości Biała przy ul. Nyska 36 oraz we Wrocławiu 
przy ul. K. Michalczyka 18.

Sandra Jurkiewicz
www.medycznamarihuana.com

UWAGA! Uprawa, posiadanie oraz udzielanie konopi indyjskich jest w Polsce nadal zakazane. Za tego rodzaju czyny grozi 
kara grzywny oraz pozbawienia wolności. Redakcja nie nakłania do uprawy konopi innych niż włókniste oraz nie ponosi od-
powiedzialności za tego rodzaju działania. Powyższy artykuł został opublikowany wyłącznie w celu edukacyjnym.
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Nie ma lepszego miejsca 
niż dom, zwłaszcza gdy 

jest zrobiony z konopi

Rzymianie używali konopi już od czasów Juliusza Cezara. 
Hodowane były także przez prezydentów Stanów Zjedno-
czonych – Jerzego Waszyngtona i Tomasza Jeffersona. 
Teraz, gdy coraz więcej państw legalizuje marihuanę dla 
celów rekreacyjnych oraz medycznych, ponownie „odkry-
wany” jest potencjał roślin konopi i wszechstronność ich 
zastosowania, również w budownictwie. 

Wydaje się, że 
całe przedsię-

wzięcie wymaga 
sporych nakła-

dów, ale Becker-
man zapewnia, że 
inwestycja szyb-

ko się zwraca.

Bardzo wytrzymałe materiały budowlane to nie jedyne beton czy stal. Konopie również się 
do nich zaliczają! Badania nad strukturą konopi sięgają już czasów rzymskich. Pierwszy 
most z zaprawą konopną został zbudowany w wwVI wieku, kiedy Francja była jeszcze Galią. 
Obecnie rzesze botaników i budowniczych pracują nad przywróceniem tej metody budowa-
nia do łask.

Uprawa konopi do celów budowlanych

Czas wzrostu konopi wynosi około 4 miesiące. Odmiana sativa jest smukłą rośliną, która 
może być uprawiana w wielu różnych klimatach. Jej główny pień może osiągnąć wysokość 
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nawet 5 metrów i średnicę prawie kilku centymetrów. We-
wnętrzna warstwa rośliny otoczona jest konopnym drew-
nem nazywanym „hurd”. Jest to twarde włókno, które może 
być użyte do wytworzenia np. lin, żagli, czy papieru.

Podczas uprawy korzenie rośliny muszą się rozrastać i po-
trzebują przestrzeni, więc zalecana jest uprawa na wolnym 
powietrzu. Konopie zwykle sadzone są w marcu i maju 
w przypadku stref północnych, a poniżej równika od wrze-
śnia. Rośliny konopi dojrzewają w ciągu zaledwie kilku 
miesięcy, przy mniejszej ilości nawozów niż w przypadku 
upraw przemysłowych i bez chemicznych oprysków, co 
sprawia, że zysk jest ogromny. Po wycięciu, które zwykle 
wykonywane jest ręcznie, rośliny pozostawia się na kilka dni 
do wyschnięcia. Następnie wrzuca się je do kadzi z wodą, 
aby łodygi napęczniały. Po wysuszeniu włókno konopne 
można wykorzystać na wiele sposobów. Miesza się je np. 
z wapnem i formuje cegły – podobne do bloków – nazywa-
ne niekiedy betonem konopnym. Taka mieszanka zachowu-
je masę cieplną i jest wysoce izolująca, a to oznacza brak 
szkodników i pleśni, dobrą akustykę, niską wilgotność i brak 
pestycydów.

Wysoka opłacalność?

Konopie odkryto ponownie w latach 80. w całej Europie, 
a Francja stała się największym ich producentem na kon-
tynencie. W setkach domów wykorzystuje się konopie jako 
izolację wypełniającą ściany i dachy, a także przestrzeń pod 
podłogą. Dzięki takiemu rozwiązaniu potrzeba trzy razy 
mniej ciepła, aby ogrzać dom, niż w przypadku tradycyjnego 
betonu. Producenci twierdzą, że konopie nadają się idealne 
do budowy niskich budynków ze stiukami i pozbawionych 
toksyn. 

Sam materiał strukturą bardziej przypomina gips niż beton 
i nie można stosować go do fundamentów lub budowania 
konstrukcji. Nadaje się jedynie do izolacji, która musi oddy-
chać. – wyjaśnia Joy Beckerman, specjalistka w zakresie 
prawa konopnego i wiceprezes Hemp Industries Associa-
tion. Materiałów budowlanych z konopi nie należy używać 
także na poziomie gruntu ani w bezpośredniej styczności 
z wodą, gdyż utracą swoją odporność na pleśń i grzyby. 
Warstwy tynku wapiennego lub płyty muszą być nałożone 
na wszystko co dotyka konopnego betonu, gdyż w prze-
ciwnym wypadku dojdzie do zwapnienia i utraty zdolności 
wchłaniania i uwalniania wody.

Wydaje się, że całe przedsięwzięcie wymaga sporych na-
kładów, ale Beckerman zapewnia, że inwestycja szybko się 
zwraca:

„W wielu strefach klimatycznych 12-stopowa ściana z be-
tonu konopnego utrzymuje wewnętrzną temperaturę na po-
ziomie około 60 stopni (ok. 15,6 st. Celsjusza – przyp. red.) 
przez cały rok, bez używania ogrzewania oraz klimatyzacji. 
Całkowity wpływ na środowisko jest zatem znacznie mniej-
szy niż w przypadku tradycyjnych konstrukcji.”

Materiał, w którym drzemie potencjał

Jak na razie budownictwo z użyciem konopi to sektor niszo-
wy, który stale się rozwija.

„Kiedy w 2013 roku otworzyłem Hempitecture i przedsta-
wiłem tę koncepcję (budowania z użyciem konopi, przyp. 
red.), inwestorzy przedsięwzięcia wyśmiali mnie.” – mówi 
Matthew Mead, założyciel firmy, która działa na terenie Wa-
szyngtonu. – „Obecnie ponad 25 stanów w USA wprowa-
dziło pro-konopne nowelizacje, a ustawa o rolnictwie ma 
własne przepisy wspierające badania nad konopiami prze-
mysłowymi.”

Główny problem wciąż stanowi legalność upraw konop-
nych. Sergiy Kovalenkov, 33-letni inżynier z Ukrainy, przez 
ostatnie trzy lata budował przy użyciu konopi i konsultował 
swoje projekty na Ukrainie, we Francji, Szwecji i na Jamaj-
ce. Jednoznacznie stwierdza on, że najtrudniejsza w całym 
przedsięwzięciu jest papierkowa robota oraz uzyskanie po-
zwoleń. W każdym kraju przepisy budowlane są inne, a pod 
uwagę wziąć należy także aktywność sejsmiczną. Jednak, 
jak deklaruje Kovalenkov, popyt na budynki z konopi znaczą-
co wzrośnie w ciągu najbliższych 3 – 5 lat.

Jak właściwie pachnie dom 
z konopi?

„Pachnie jak komfort.” – śmieje się Sergiy. – „Pachnie tro-
chę jak wapno. Używamy łodyg, zatem nie da się wyczuć 
zapachu typowego dla marihuany. Nie ma on nic wspólnego 
z aromatem wyczuwalnym podczas palenia.”

Sandra Jurkiewicz
www.medycznamarihuana.com
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Konopie mogą zastąpić 
drewno – dr inż. Joanna 

Czechowska

Pani dr inż. Joanna Czechowska, z wykształcenia techno-
log drewna, pasjonuje się tematem przemysłowego wyko-
rzystania konopi. Panią Joannę spotkaliśmy w Krakowie 
w maju 2017 roku na konferencji ,,Konopie w medycynie 
i przemyśle” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wolne 
Konopie. Opowiedziała nam o zaletach konopi jako surow-
ca do wytwarzania płyt drewnopochodnych, które znajdu-
ją zastosowanie w budownictwie i meblarstwie. Podczas 
konferencji poprowadziła prelekcję, której temat pokrywa 
się z jej zainteresowaniami: “Zastosowanie konopi w wy-
branych sektorach przemysłu drzewnego.”

Australijska firma 
Mirreco planuje 
budowę domów 

wykonanych prawie 
w całości z biomasy 
konopnej. Niedługo 
ma powstać pierw-

szy taki budynek 
- odporny na ogień, 

szkodniki i pleśń, 
o doskonałych 

parametrach aku-
stycznych i ter-

micznych. Dlaczego konopie

Konopie to rośliny o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Jeszcze sto lat temu konopie 
towarzyszyły nam na co dzień. Papier, żywność, pasze, paliwo do lamp, liny, tkaniny, ża-
gle i wiele, wiele innych przedmiotów użytkowych można wytwarzać i wytwarzano głównie 
z konopi. Zbudowano z nich kiedyś nawet Forda, a obecnie wielkie koncerny samochodowe 
używają konopi do produkcji karoserii. Konopi używano też, aby zapobiec wysychaniu błot 
i ubytkowi wody po pożarach lasów. Dzisiaj uprawy konopi mogą uratować tereny poprze-
mysłowe, bo idealnie nadają się do rekultywacji znajdujących się tam zniszczonych gleb. Co 
więcej, konopie są atrakcyjną alternatywą dla rolników, bo można na nich zarobić kilka razy 
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więcej, niż uprawiając bardziej popularne w naszym kraju 
buraki cukrowe, rzepak, pszenicę, jęczmień czy kukurydzę. 
A popyt wciąż rośnie! Konopie dostarczają bogatych w war-
tości odżywcze nasion, z których można tłoczyć bardzo 
zdrowy olej spożywczy. Rośliny konopi to również surowiec 
do wytwarzania leczniczych olejków CBD, oleju RSO i innych 
preparatów o medycznym potencjale, w tym oczywiście 
samej marihuany, czyli kwiatów konopi indyjskich. Ważną 
zaletą konopi, na której skupimy się w tym artykule, jest 
fakt, iż są zbudowane z bardzo wytrzymałych włókien oraz 
celulozy, zatem odpowiednio przetworzone mogą zastąpić 
drewno!

Konopie zamiast drewna

Jednym z głównych problemów przemysłu drzewnego 
w dzisiejszych czasach jest deficyt surowca - drewna. Po 
pierwsze, istnieje wiele grup odbiorców, które konkurują 
o drewno, a wysoki popyt powoduje wysoką cenę. Po dru-
gie, podaż surowca drzewnego jest ograniczona, bo wiążę 
się z wycinką lasów, które rosną zdecydowanie dłużej niż 
konopie. Zarówno włókno jak i paździerz z konopi mogłyby 
być wykorzystywane do produkcji płyt, stosowanych mię-
dzy innymi w meblarstwie. Te z paździerza mogłyby z po-
wodzeniem zastąpić płyty wiórowe i pilśniowe wytwarzane 
metodą suchą. Potencjalne obszary wykorzystania konopi 
w przemyśle drzewnym, według Pani Joanny, to:
• przemysł tartaczny
• przemysł płyt drewnopochodnych
• przemysł celulozowo-papierniczy
• przemysł architektury ogrodowej
• przemysł wydobywczy (kopalniaki)
• odbiorcy lokalni (opał)
• producenci palet
• producenci brykietów i peletów
• energetyka (elektrociepłownie).

Polska i świat

Na świecie tego rodzaju technologie są wykorzystywane. 
Chodzi głównie o produkty z włókna konopnego, jak maty 
izolacyjne. Wykorzystanie paździerzy konopnej jest ciągle 
na etapie eksperymentalnym. Istnieją jednak badania, któ-
re pokazują, że paździerz może być substytutem dla mate-
riału drzewnego i stanowi pełnowartościowy surowiec do 
produkcji wysokiej jakości płyt wiórowych czy pilśniowych. 
Takie zastosowanie nie jest niestety obecnie dostępne 
w Polsce. Aby myśleć o wprowadzeniu podobnych techno-
logii u nas, należałoby przede wszystkim powiększyć bazę 

surowcową, co jest ogromnym wyzwaniem. Przemysł naj-
prawdopodobniej byłby zainteresowany surowcami z kono-
pi, gdyby ich podaż się zwiększyła.

Nowatorska Australia

Australijska firma Mirreco planuje budowę domów wyko-
nanych prawie w całości z biomasy konopnej. Niedługo ma 
powstać pierwszy taki budynek - odporny na ogień, szkod-
niki i pleśń, o doskonałych parametrach akustycznych i ter-
micznych. Jednym z atutów firmy jest przełomowa metoda 
produkcji płyt budowlanych z konopi, która według twórców 
skraca czas przetwarzania konopi z kilku tygodni do jednej 
godziny. Dyrektor generalny Mirreco twierdzi, że opracował 
specjalistyczną maszynę do przetwarzania konopi, która 
może równocześnie rozdzielać komponenty roślinne, takie 
jak: włókno, paździerz i nasiona. Chce stworzyć flotę takich 
maszyn, które po przeniesieniu mogłyby przetwarzać kono-
pie na miejscu.

Cztery razy więcej papieru bez 
chemii

W 1916 r. dwaj amerykańscy naukowcy przydzieleni do De-
partamentu Rolnictwa USA wynaleźli technologię wytwarza-
nia pulpy konopnej, która nadawała się do wyrobu papieru. 
Wcześniej papier konopny wyrabiano ze szmat i włókien 
z łodyg, ale dzięki nowo opracowanej metodzie można było 
wykorzystać też bogate w celulozę i i włókno paździerze. Do 
produkcji papieru używa się zwykle drewna. Szacuje się, że 
gdyby przez 20 lat sadzić konopie, to dałyby one 4 razy wię-
cej pulpy, niż drzewa ścinane w lesie o tej samej powierzch-
ni i w takim samym okresie. Co więcej, konopie nie wymaga-
ją aż tyle chemikaliów używanych do niszczenia drzewnika 
wiążącego włókna pulpy i wybielania. Tradycyjne fabryki pa-
pieru produkują z kolei rzeki ścieków pełne toksyn! Ocenia 
się, że produkcja papieru z drewna to przynajmniej pięć razy 
więcej zanieczyszczeń niż w przypadku konopi.

Łukasz Tarnowski
www.konopie.info.pl



Pełny profesjonalizm 
od 1999 roku

Sprzedaż detaliczna i hurtowa,
zaopatrzenie sklepów

Dostarczymy do każdego miejsca w Europie

Kilkadziesiąt punktów odbioru osobistego 
w Polsce

GrowShop & Headshop

Zakupy w sieci: www.hemp.pl

Sklep stacjonarny 
Radom / Wielogóra

Sklep stacjonarny  
Kraków
 

Wszystko do profesjonalnej uprawy 
i nie tylko... 

ul. Kornela Makuszyńskiego 22A, 
31-752 Kraków

mail: krakow@hemp.pl

tel. (+48) 12 413-23-36
kom. (+ 48) 503 012 027

Czynne: (pon-pt.) 7:30 - 18:00

ul.Warszawska 98/100, 
26-660 Wielogóra, (obok wejścia do restauracji U Grubego) 

mail: radom@hemp.pl

tel. (+48) 48 321-58-45
kom.(+48) 506-547-060

Czynne: (pon-pt.) 10:00 - 18:00
Kraków

Radom

Warszawa

Łódź

Piotrków 
Trybunalski

Lublin

Częstochowa
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Bielsko-Biała

Nowy targ

Tarnów

Zakopane

Nowy sącz

Kielce

Rzeszów

Sandomierz
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Oleje
z nasion
konopi

Waporyzatory
do liquidów
i suszu z konopii

Olejki
CBD, CBDA
CBG, CBN:
2,5/5/10/15%

Ekstrakty
30% - 83%

BioHemp

 www.biohemp.pl       biuro@biohemp.plGMO FREE GLUTEN FREE 100% VEGAN 100% NATURAL

Pełne spektrum kannabinoidów   |   Ekstrakcja C02 lub alkoholowa
Produkty certyfikowane i badane na zawartość kannabinoidów
i metali ciężkich, pochodzące z organicznych upraw.

Przy
zamówieniu
za min. 300zł

wysyłka
GRATIS

MM10
RABAT -10%
 po wpisaniu kodu: 
 ważny do końca czerwca 2019r.ZA

MÓ
W

 N
A


