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ZAKROCZYM. Drugie życie, po metamorfozie

Schudł 60kg i wciąż 
walczy ze sobą
O tym, jak otyłość utrudnia życie i komplikuje plany na przyszłość wiele może powiedzieć mieszkaniec Zakroczymia, Krzysztof 
Cichocki. W wieku 33 lat ważył 170 kg. Dziś dzięki uporowi i pomocy innych cały czas chudnie i odzyskuje wiarę w życie. 

O wzrastającej tendencji społe-
czeństwa do tycia mówi się coraz 
częściej. Z tego powodu promowane 
są akcje sportowe, zdrowe żywienie, 
wprowadzona jest moda „fi t”. Mimo 
wszystko nadal wiele osób ma kłopot 
ze zbędnymi kilogramami. Problem 
dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale 
i coraz więcej dzieci. Brak kontroli 
nad ilością i jakością spożywanych 
przez nich produktów, powoduje 
nadwagę od najmłodszych lat.

Historia Krzysztofa 
zaczęła się również 

gdy był dzieckiem. W wie-
ku 6 lat, w zerówce, ważył 
50kg. W szkole napotykało 
go wiele przykrości, stale 
był wyśmiewany. 

W lekcjach wychowanie fi zycznego 
zazwyczaj nie brał udziału, ponieważ 
jego ciało stwarzało bariery nie do 
pokonania. Nie mógł skakać, biegać, 
robić przysiadów itd. Czasem tylko, 
gdy koledzy grali w piłkę nożną, do-
łączał do nich stojąc na bramce, bo jak 
argumentowali - w roli bramkarza nie 
musiał biegać.

- Dzieci potrafi ą być straszne – wy-
znał K. Cichocki.

Znajomi ograniczali się wyłącznie 
do pozdrowienia go na ulicy. Nie 
miał przyjaciół, kolegów. W później-
szych latach nie mógł zdobyć pracy. 
Nadwaga przeszkadzała mu nawet 
w prozaicznych czynnościach np. w 
zawiązywaniu sznurowadeł. W od-
powiedzi na stres wywołany wrogoś-
cią innych jeszcze więcej jadł.

- Myślałem, że robię im na złość. 
Stwierdziłem, że nikt nie będzie mi 
mówił, co mam robić i na przekór 
jadłem jeszcze więcej – przyznaje 
Krzysztof, który dziś wie, że w ten 
sposób wyrządzał nie ludziom, ale 
sobie krzywdę. 

Problem chciała rozwiązać dy-
rektorka ośrodka leczenia otyłości w 
Smoszewie, gm. Zakroczym. Mama, 
wtedy jeszcze małego Krzysztofa, 
kategorycznie odmówiła pomocy. 
Nie pozwoliła, aby jej dziecko podjęło 
tam leczenie. Stwierdziła, że syn jest 
za mały i sobie nie poradzi. Teraz gdy 
jest dorosłym 33- letnim mężczyzną, 
z pozostałymi członkami rodziny, 
wspiera Krzysztofa w walce z otyłoś-
cią. 

Lekarz pomógł
Na decyzję mieszkańca Zakro-

czymia, o radykalnej zmianie życia 
wpłynęła rozmowa z lekarzem. Po-
dejrzewał on u pacjenta przepuklinę 
międzykręgową.

- Chce pan przeżyć tylko drugie 
tyle lat, co teraz pan ma? Jeśli to za 
mało dla pana, to trzeba kategorycz-
nie zacząć się odchudzać! - usłyszał K. 
Cichocki w przychodni.

Pierwsza próba zrzucenia zbęd-
nych kilogramów została podjęta 
przez niego ok. 10 lat temu. Walczył 
ze sobą pięć lat i schudł 50 kg. Ze 170 
kg pozostało już 120 kg, ale opłacone 
zostało to bardzo złym samopoczu-
ciem wywołanym głodzeniem się. 

Szybko wrócił do złych nawyków i 
jak sam mówi, nawet nie wie kiedy 
przytył 30 kg. 

W ubiegłym roku trafi ł pod opiekę 
specjalisty ds. żywienia człowieka, 
Agnieszki Kraśniewskiej, właścicielki 
Akademii Zdrowia Lejdis. Pierwsze 
ważenie u dietetyka wykazało, że ma 
150 kg. Oznaczało to 2 stopień oty-
łości, który zagraża życiu. Dopiero 
stosując się do zalecanej diety, czyli 
m.in. jedząc 5 posiłków odpowied-
nio dobranych, a nie głodząc się oraz 
wykonując serię dopasowanych od-
powiednio ćwiczeń zaczął chudnąć. 
Wcześniej, mimo 5-letniego uczęsz-
czania na aerobik w hali sportowej 
w Zakroczymiu, ćwiczeń i wpro-
wadzania zmian w ilości i jakości 
spożywanych posiłków, efekty były 
minimalne. Dopiero w połączeniu z 
odpowiednim programem ćwiczeń 
i indywidualnie dostosowaną dietą 
ustaloną przez dietetyka, waga za-
częła spadać. Dodatkowo zaczął m.in. 
jeździć na rowerze, uprawiać nordic 
walking, ćwiczyć na steperze. Rezul-
taty stały się widoczne bardzo szybko. 
Po miesiącu schudł 16 kg, a tendencja 
ta utrzymała się i dziś Krzysztof waży 
110 kg. 

Nie waga jest najważniejsza 
tylko ilość spalonej tkanki 
tłuszczowej. Pan Krzysztof 

miał jej 56 kg, 
a obecnie 25 kg. 

Dodatkowo ważna jest ilość 
wody w jego organizmie. 

Miał jej 47% w sobie, 
a teraz z badania wynika, że 
56%. Ludzie nie zdają sobie 

zupełnie sprawy z tego jak 
ważna jest woda w organizmie, 

która reguluje metabolizm

Na ocenę stanu zdrowia wpływa 
również, poza powszechną informa-
cją o wadze, wiek metaboliczny. Za-
kroczymianin zaczynał swoją walkę 
w wieku metabolicznym 47 lat. Co to 
oznacza?

Wiek metaboliczny 
to obraz tego, ile nasz 

organizm ma lat oraz czy 
jego kondycja jest dobra, 
czy wręcz odwrotnie. 
Wiek metaboliczny wska-
zuje wiek charaktery-
styczny dla naszego tempa 
metabolizmu. Najlepszy 
osiągnięty przez K. Cicho-
ckiego wynosił 23 lata, przy 
kalendarzowym 33.

- Nawet, gdyby teraz przestał być 
na diecie, to i tak możliwości jego 
organizmu już są inne. Potrafi  on na 
bieżąco metabolizować składniki i 

nie odkłada tłuszczu w tkankę zapa-
sową, dlatego waga cały czas spada 
– mówi A. Kraśniewska. 

Musi pilnować diety
Krzysztof ćwiczy, ale również sto-

suje dietę przygotowywaną indywi-
dualnie do jego potrzeb. Na każdy 
dzień ma rozpisane posiłki, które 
muszą być wykonane według od-
powiednich zaleceń. Bardzo ważne 
jest sumienne zastosowanie się do 
przepisów. Nieprzypadkowo są tam 
zapisane odpowiednie składniki i ich 
ilości. Do smaku można doprawić 
tylko i wyłącznie z listy dozwolonych 
przypraw. Dobrane składniki wspól-
nie oddziałują na spalanie tkanki 
tłuszczowej. Z zaproponowanych 
potraw K. Cichockiemu najbardziej 
posmakował makaron ze szpina-
kiem według specjalnego przepisu 
oraz placki owsiane. Przebrnął też 
przez dietę wodną w postaci 5 zup 
dziennie, co sprawiło mu największy 
problem. 

Żyje na nowo
Dzięki włożonemu trudowi 

Krzysztof otrzymał drugie życie. 
Czuje się, jak sam mówi, malinowo. 
Czemu? Nabrał siły do walki z prze-
ciwnościami losu. Zamierza aktywnie 
szukać pracy i liczy, że niższa waga 
mu w tym pomoże. Krzysztof swoją 
metamorfozą podzielił się ze znajo-
mymi na facebook’u wstawiając dwa 
zdjęcia, z przed i po kuracji z komen-
tarzem: „Pani Agnieszko - Akademia 
Zdrowia Lejdis, z całego serca dzięku-
ję za transformację:)”. Od tej pory zna-
jomi, którzy go unikali, dopingują go 
i wspierają w dalszej walce. Na ulicy 
wiele napotkanych osób mówi mu to, 
na co nie mógł liczyć przez wiele lat 
- zwykłe „cześć”. 

- Gdy byłem większy, nie zauwa-
żali mnie, a teraz mnie widzą – smut-
no żartuje Krzysztof.

Chociaż najważniejsza walka o 
życie zakończyła się, bo jego otyłość 
przestała mu zagrażać, to dalej za-
mierza dbać o to, aby schudnąć. Być 
może dzięki temu, znajdzie drugą 
połówkę. Nieśmiało jednak przyzna-
je, że nie liczy na to, bo boi się roz-
czarowań. 

- Osób, którymi może pochwa-
lić się nasze centrum dietetyczne w 
Akademii Zdrowia Lejdis jest na-
prawdę bardzo dużo. Ale nie każdy 
chce o tym mówić publicznie i po-
kazywać swoje fotografi e. W ciągu 
kilku lat naszej pracy, już ponad 100 
osób diametralnie odmieniło swoje 
życie chudnąc, wszyscy razem w su-
mie ponad 1500 kilogramów. Pacjen-
ci są nie tylko z Nowego Dworu, ale i 
wielu z nich przyjeżdża z Warszawy, 
Płońska, Zakroczymia czy Legiono-
wa – dodaje A. Kraśniewska. 

Historia Krzysztofa powinna być 
dla wielu osób przestrogą i nadzie-
ją. Już dziś warto pomyśleć o swoim 
zdrowiu i jeśli mamy problemy z 
nadwagą, to jak najszybciej podjąć z 
nią walkę. Zrzucając zbędne kilogra-
my, można całkowicie zmienić swoje 
życie.

Ewelina Jońska

Agnieszka Kraśniewska
Akademia Zdrowia Lejdis

Pan Krzysztof ważył nawet 170 kg. Odpowiednia 
dieta i ćwiczenia w Akademii Zdrowia Lejdis 
pozwoliły mu na znaczne zrzucenie nadwagi. 
Dziś cieszy się z drugiego życia, i choć jeszcze sporo 
przed nim, w końcu odzyskał marzenia
i... znajomych
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