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Koleżanki i Koledzy,

R

ok, jaki mija od wydania pierwszego numeru „Gazety dla Lekarzy”,
był jednym z ciekawszych w moim życiu zarówno lekarskim, jak
i dziennikarskim. Nauczyłam się nowych umiejętności, poznałam
wiele ciekawych osób, nie miałam czasu, aby się nudzić. Przekonałam
się też, że jako środowisko potrafimy coś razem zrobić i są wśród nas
osoby chętne do aktywności typu non-profit.

Z
Fakty i liczby
„Gazeta dla Lekarzy” jest wydawana
w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Wersja papierowa to niewielki nakład
związany z koniecznością wypełnienia
zobowiązań wynikających z posiadania numeru ISSN. Wersja elektronicznej
jest czytana w 385 miejscowościach 36
krajów na wszystkich kontynentach.
Najwięcej naszych czytelników mieszka
oczywiście w Polsce. Kolejne kraje pod
względem liczebności czytelników to
Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Francja oraz Stany Zjednoczone. Docieramy
też do tak odległych krajów jak Algieria,
Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie
czy Brazylia.
Do surfowania po stronach gazety czytelnicy najczęściej używają przeglądarki
Firefox oraz Internet Explorer. Mniej jest
zwolenników przeglądarek Chrom, Safari
czy Opera. Na nasze strony czytelnicy
kliknęli 67 670 razy (dane z 15 lutego
2013 r.).

rozumiałam także, że chiński ideogram
oznaczający kryzys, na który składają się
dwie części: szanse i zagrożenia, ma bardzo
mądrą i prawdziwą konstrukcję. W każdej
szansie tkwią zagrożenia, a one z kolei zawsze otwierają nowe perspektywy. Jedyny sposób przekonania się, że tak jest w rzeczywistości, to
aktywne podejście do każdej sytuacji kryzysowej. W każdej sytuacji,
nawet gdyby wydawała się skończenie beznadziejna, trzeba szukać
szansy na wygraną. Osobiście lubię takie szanse odnajdować w sytuacjach pozornie bez szans.

P

onieważ zrobić coś jeden raz może udać się każdemu przez
przypadek, postanowiłam sprawdzić, czy szansa na stworzenie
pisma środowiskowego, jaką dał mi los, jest zjawiskiem powtarzalnym.
I okazuje się, że skoro można stworzyć jedno czasopismo, to z drugim
jest dużo łatwiej. Niebawem zaprezentujemy rezultat.

P

ierwsze urodziny to czas, w którym człowiek może iść do przodu
o własnych siłach, mówić swoim językiem i przyciągać uwagę
otoczenia. Czy z „Gazetą dla Lekarzy” na jej pierwsze urodziny nie
jest podobnie? Spełniamy wszystkie cechy jednoroczniaka!

Dziękuję wszystkim za wyrazy uznania, jakie pod naszym adresem
kierujecie, zawsze miło jest je słyszeć. Dziękuję także za konstruktywne
uwagi krytyczne, bo dzięki nim jesteśmy lepsi.

W

ierzę i wiem, że przed naszym zespołem autorskim i wydawniczym długa i ciekawa droga twórcza.

Krystyna Knypl
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Stadryniak, Beata Świerczewska, Maggy Woland,
Małgorzata Zarachowicz.

w „Gazecie dla Lekarzy” są wyłącznie opiniami
ich autorów.

Rysunki Zen.
Projekt graficzny i opracowanie
komputerowe Mieczysław Knypl

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania
nadesłanych do publikacji tekstów, w tym skracania, zmiany tytułów i śródtytułów.
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@Doskonała_do_bólu, Michał Feldman, Rafał Opinie wyrażone w artykułach publikowanych
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Skarga na redakcję

Normalnie to nie jest normalne, Szanowna
Redakcjo, żeby „Gazetę dla Lekarzy” wysyłać ludziom w środku nocy! Taki ludź zabiera się do czytania,
przeglądania i nagle sobie patrzy, patrzy, a to już jutro
jest! I do roboty trza!!! Co sobie moi
polscy pacjenci pomyślą, widząc
mię z zapuchniętymi (z niedospania
z zaczytania) oczami, w dodatku
intensywnie przekrwionymi???

Droga Czytelniczko,

w odpowiedzi na skargę informujemy, że zamierzamy powołać Rzecznika
Praw Czytelników, którego organem wykonawczym będzie Departament Skarg
i Zażaleń. Rzecznik przede wszystkim zbu-
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!

Może, oby, pomyślą, że tylko zapiłam, a to
wciąż wzbudza w polskim pacjencie współczucie,
nawet dla lekarza.
Najuprzejmiej upraszam nadsyłać mi info o GdL
w piątek, przed weekendem, kiedy
do rana spokojnie czytać można,
wszak ta noc jest nie do spania...
Z wyrazami szacunku, wierna
czytelniczka
@doka

dobro czytelników. Jesteśmy głęboko przekonani, że zasługują oni na
duje całodobową infolinię dla czytelników.
Przewidywany koszt 1 minuty połączenia powiadomienie o najświeższym numerze
to 12,99 zł + VAT, w całości ponoszony „Gazety dla Lekarzy” niezależnie od pory
przez stronę inicjującą rozmowę. Wracając dnia i nocy. Życzymy krzepiącego snu.
Redakcja
do meritum, naszą nadrzędną troską jest
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Nowości
Lekarze
w sieci

Światowy Tydzień Świadomości Solnej

Jak co roku World MacGregor z Londynu, która jest członkiem
Jak wykazuje ra- Action on Salt and He- wybitny znawca zagad- World Action on Salt
port The Pulse US alth (WASH) obchodzi nień zdrowotnych zwią- and Health.
2012 sporządzony w dniach od 11 do 17 zanych z wpływem nadprzez portal badaw- marca VI Światowy miernej konsumpcji soli
czy www.manhatan- Tydzień Świadomości na zdrowie człowieka.
research.com, 85% Solnej. Stowarzyszenie „Gazeta dla Lekarzy” już
lekarzy amerykań- WASH skupia blisko po raz drugi uczestniczy
skich używa smart- 500 lekarzy, dietety- w tej akcji.
fonów do celów zawo- ków, epidemiologów
Wszystkich zainteredowych. W 2001 roku oraz przedstawicieli sowanych poszerzeniem
wskaźnik ten wynosił mediów zaangażowa- wiedzy o tym, gdzie mo30%. 61% użytkow- nych na rzecz propago- żemy spotkać się z nadników smartfonów wania ograniczenia spo- miarem jonu sodowego,
Lektura jest dostępna
posługuje się table- życia soli. Założycielem zapraszamy do lektury
pod adresem: https://
tem. Do komuniko- i inicjatorem tego ruchu „Cywilizacji jonu sodosites.google.com/site/
wania się z pacjenta- jest profesor Graham wego” Krystyny Knypl,
gazetadlalekarzy/.
mi przez e-mail lub
inne formy interne- Alergia i fast foody
towe (w tym wideNa łamach pisma łączona ze wzrostem com, zwłaszcza w kweokonferencje) przy- „Thorax – an Internatio- o 39% ryzyka rozwoju stii nazw produktów
znaje się 39% lekarzy. nal Journal of Respitato- astmy o ciężkim prze- mogących powodować
Do celów edukacyj- ry Medicine” ukazało się biegu i wzrostem o 70% alergię. Choć nie udanych wykorzystuje in- doniesienie dr Philippy egzemy o ciężkim prze- ło się czytelnikom tych
ternet ¾ lekarzy ame- Ellwood i wsp. zatytu- biegu. Jedzenie owoców nazw wyczytać z treści
rykańskich. Lekarze łowane „Do fast food przynajmniej raz w ty- artykułu, omawiającego
którzy mają i kompu- cause asthma, rhino- godniu jest połączone ze w końcu badanie ankieter, i tablet, i smart- conjunctivitis and
towe, a nie analifon spędzają więcej eczema? Global
zujące technologię
czasu w sieci niż ci, findings from Inprodukcji żywnoktórzy są słabiej wy- ternational Study
ści, to jeden z nich
posażeni. Zaawan- of Asthma and Alpyta całkiem przysowani użytkowni- lergies in Childhotomnie – ilu składcy spędzają średnio od (ISAAC) Phaników użyto do
11 godzin tygodnio- se There”, omawiausmażenia kuwo w sieci, przy czym jące wyniki badarzych skrzydełek
hematolodzy i onko- nia 319 196 nastolatków efektem ochronnym wy- w McDonaldzie, a ilu
lodzy 17 godzin, en- w wieku od 13 do 14 lat rażającym się zmniej- składników używa się
dokrynolodzy 15 go- z 51 krajów oraz 181 631 szeniem zagrożenia ast- w domu? Na marginesie
dzin, ginekolodzy 13 dzieci w wieku od 6 do mą, egzemą i alergicz- tych rozważań technogodzin, a alergolodzy, 7 lat z 31 krajów.
nym zapaleniem spo- logicznych warto przyokuliści i urolodzy po
Autorzy stwierdzili, jówek ok. 10%.
pomnieć, że bułka tar8 godzin tygodniowo. że konsumpcja 3 razy
Artykuł wzbudził ta używana do smażenia
Źródło: http://
w tygodniu lub częściej żywe zainteresowa- drobiu zawiera zwykle
manhattanresearch. żywności typu fast food
nie czytelników porta- bardzo dużo jonu socom/Images---Files/
przez nastolatki jest po- lu www.medpagetoday. dowego.
Infographics/Takingthe-Pulse-US-2012.
aspx.
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Źródło:
http://thorax.bmj.com/content/early/2013/01/03/thoraxjnl-2012-202285.short
http://www.medpagetoday.com/Pediatrics/GeneralPediatrics/36848.
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Suplementacja selenem
Na łamach “The Cocrane białek. Odgrywają one waż- ków ryzyka chorób sercowoLibrary” ukazało się doniesie- ną rolę nie tylko w ochronie -naczyniowych i śmiertelność
nie zatytułowane „Selenium przed stresem oksydacyjnym, z tego powodu. W badaniach
supplementation for the prima- ale także w metabolizmie hor- uczestniczyło łącznie 19 715
ry prevention of cardiovascular monów tarczycy oraz obronie pacjentów. Wyniki w grupie
disease” autorstwa dr Karen przed infekcjami wirusowymi. otrzymującej suplementację seRees i wsp. z Warwick Medial W związku z właściwościami lenem i nieotrzymującej takiej
School w Wielkiej Brytanii. antyoksydacyjnymi sądzono, suplementacji były zbliżone.
Selen jest jednym z waż- że suplementacja selenem
Autorzy nie zalecają stosoniejszych składników seleno- może mieć zastosowanie wania suplementacji selenem
protein, białek chroniących w profilaktyce schorzeń układu u zdrowych osób jako metody
przed stresem oksydacyjnym. krążenia. Jednakże metaana- zapobiegania chorobom ukłaBiałka te charakteryzują się liza 12 badań klinicznych nie du krążenia.
tym, że mają selenocysteinę potwierdza tej hipotezy. SupleSelen w postaci naturalnej
jako resztę aminokwasową. mentacja selenem nie wywiera występuje w mięsie, owocach
Opisano kilkanaście takich wpływu na poziom czynni- morza, jarzynach. Znane są

opisy niedoboru selenu, jakie
stwierdzono w latach 70. minionego wieku w Chinach w prowincjach północnowschodnich,
które powodowały kardiomiopatię rozstrzeniową, zwaną chorobą Keshan. Niedobór selenu
w diecie tych mieszkańców był
związany z niską zwartością selenu w glebie tamtych rejonów.
Niedobór selenu występuje
często u osób zarażonych wirusem HIV oraz u pacjentów
leczonych pozajelitowo.
Źródło: http://tnij.org/uex1
http://tnij.org/uex5

Amerykańskie wytyczne leczenia nadciśnienia 8 JNC już wkrótce?
Przeciągają się prace nad hipertensjologicznego.
amerykańskimi wytycznymi
Prof. Susane Oparil podleczenia nadciśnienia, które kreśla, że 8 JNC to dokument
będą ósmym tego rodzaju do- rządowy, a różne rzekome
kumentem wydanym przez falstarty publikacji wynikają
specjalny komitet naukowy. z tego, że towarzystwa naZapowiadano już kilka termi- ukowe składają obietnice bez
nów publikacji, a najnowsza pokrycia.
przypuszczalna data to wiosna
Przypuszczalnym powo2013. Czy stanie się to podczas dem opóźnienia prac są rozdorocznego kongresu Ameri- bieżności wśród ekspertów,
can Society of Hypertension a także nieoczekiwane wyw San Francisco (15-18 maja niki niektórych dużych ba2013), trudno przewidzieć. dań klinicznych, jak choćby
Podobne były plany w ubie- ACCORD Trial. Tymczasem
głych latach, ale w rezultacie dociekliwy googler znajdzie
nie doszło do ogłoszenia wy- w internecie ciekawy dokutycznych podczas kongresu ment na http://www.youtube.

mi 1 JNC było 16 ekspertów
w którym prof. Jan N. Basile z zakresu leczenia nadciśnienia
opisuje, czego możemy się spo- tętniczego, jednak nazwiska ich
dziewać w 8 JNC. Nie jest on nie były podane w raporcie. Od
członkiem komitetu autorów, tego czasu publikowano kolejwięc można sądzić, że jest to ne wytyczne co 3-5 lat. 7 JNC
wykorzystanie okoliczności ogłoszono w 2003 roku, praopóźnienia publikacji doku- cowało nad nim 12 ekspertów.
mentu do podniesienia atrak- Przedłużająca się praca nad
8 JNC jest przedmiotem nie
cyjności własnego wykładu.
Wytyczne 1 JNC były opu- tylko dociekań, ale i wywiadów
blikowane w 1977 roku, a do z autorami (http://www.medscaich opracowania przyczyniły pe.com/viewarticle/761508).
Niezależnie od zawartości
się wyniki The Veterans Administration Study, wykazujące wytycznych jedno jest pewne
w warunkach badania klinicz- – leczenie nadciśnienia tętninego korzyści leczenia wyso- czego na całym świecie nie jest
kiego ciśnienia krwi. Autora- dostatecznie skuteczne.

com/watch?v=Dl_mE2jqTec ,

Źródło: http://www.theheart.org/article/1495001.do

Przekażmy 1% na lekarskie dziecko!
Drodzy Czytelnicy, trwa przekazywanie 1% naszych podatków na szczytne
cele. Chcemy Was prosić, abyście przekazali w tym roku swój 1% na potrzeby rehabilitacji Michała Kozaneckiego, syna dr Ewy Dereszak-Kozaneckiej
(@edk na Konsylium24.pl), naszej znakomitej autorki m.in. artykułów „Lekarz
ma kota?” i „Karuzela z Madonnami”.
Oto potrzebne informacje:
Fundacja Avalon Bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym KRS 0000270809
koniecznie z dopiskiem: Kozanecki 889.
Numer konta fundacji 62 1600 12 86 0003 0031 8642 6001.
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International Conference on Physician Health. From Awarness to Action

Gdy lekarz nie czuje się dobrze…
Krystyna Knypl

Od czasu gdy wymyślono powiedzenie „Medice, cura te ipsum”, niezwykle trudno się
przebić z tematem lekarskiego zdrowia nie tylko do świadomości społeczeństwa, ale
także do samych lekarzy.

J

ak wykazały wyniki ankiety „Lekarze – jacy jesteśmy”,
przeprowadzonej przez Konsylium24.pl, zaledwie
24% kolegów ocenia swój stan zdrowia na poziomie
poniżej dobrego (tzn. jako dostateczny lub zły). Tymczasem jak wskazują wyniki opublikowanego ostatnio
raportu GUS, aż 42% obywateli zwanych pacjentami
ocenia swój stan zdrowia na mniej niż dobry. Gdy te
narzekania pacjentów i chorobliwy optymizm doktorów zestawimy z czymś obiektywnym, jak na przykład
średnia długość życia, poczujemy się lekko nieswojo.
Średnia długość życia Polaka bez dyplomu lekarskiego
wynosi 76 lat (dane Banku Światowego z 2010 roku).
Tymczasem według danych Śląskiej Izby Lekarskiej
zrzeszeni w niej lekarze żyją średnio 68 lat. Jak widać
„polski pacjent” dużo potrafi – nawet przeżyć swojego
doktora!
Zejście lekarza z tego świata oburza świadczeniobiorców, media i organizatorów ochrony zdrowia.
Jak śmiał, gdy powołanie miał! Nie dość że miał powołanie, to przecież miał jeszcze podpisaną umowę na
„świadczenie usług”!
Może więc pora do tematu lekarskiego zdrowia
podejść w sposób bardziej systemowy i świadomy?
Czynią to od pewnego czasu trzy towarzystwa naukowe:
American Medical Association, Canadian Medical Association i British Medical Association, organizując kongresy poświęcone zdrowiu członków tych stowarzyszeń.
Kongresy o zdrowiu lekarzy
Podczas trzydniowych obrad, które odbyły się
w końcu listopada 2012 roku w hotelu Westin w Montrealu, przedstawiono wiele ciekawych informacji na temat

6

naszej kondycji zdrowotnej (http://www.cma.ca/living/
presentations-2012-icph).
Tu warto nadmienić, że konferencje które odbywają się w hotelach, gromadzą zwykle publiczność liczoną
w setkach uczestników, podczas gdy amerykańskie centra
kongresowe, w których o swoich pacjentach obradują
kardiolodzy, radiolodzy czy onkolodzy, gromadzą dziesiątki tysięcy zjazdowiczów. Temat „zdrowie lekarza”
jest więc tematem kameralnym dla rynku konferencji
medycznych.
Obrady rozpoczęto plenarną sesją, podczas której
najciekawszy był wykład zatytułowany „Finding meaning,
balance and personal satisfaction in the practice of medicine”. Wygłosił go profesor Tait Shanafelt z Mayo Clinic.
Jest on dyrektorem przedsięwzięcia nazwanego „Program
on Physician Well-being”. Już sama nazwa może ściąć
z nóg! Dobre samopoczucie czy może dobre funkcjonowanie lekarza w centrum uwagi tak słynnego ośrodka!
Skoro jednak wielcy świata medycznego poświęcają temu zagadnieniu uwagę, to może warto w ofercie
skierowanej do lekarza mieć nie tylko kij, bat, nadmierną
kontrolę i obfite rzucanie obelg, ale i coś dobrego oraz
przyjaznego?
Z danych przedstawionych przez profesora Shanafelta wynika, że niezbyt dobra kondycja zdrowotna
lekarzy jest poniekąd normą międzynarodową, co w dużej mierze wynika z ciężkiej pracy w naszej profesji.
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Z grupy 3500 kanadyjskich lekarzy aż 62% oceniało,
że pracuje zbyt ciężko. W 55% przypadków ich życie
rodzinne i osobiste ponosi szkody z tego powodu, jednak aż w 65% lekarze mają ograniczone możliwości
wpływania na swoją karierę.
Badania nad lekarzami norweskimi prowadzone
w latach 1997-2007 wykazały, że ich kondycja psychiczna
jest gorsza niż reszty społeczeństwa. Bardzo smutnym
tego dowodem jest wyższa częstość samobójstw wśród
norweskich lekarzy w porównaniu z populacją ogólną.
Badania grupy amerykańskich lekarzy rodzinnych wykazały, że 53% z nich pracuje w gabinecie pod presją czasu,
a aż 78% ma niski poziom kontroli wykonywanej pracy.
Takie warunki pracy to najprostsza droga do
wypalenia zawodowego. Badania profesora Shanafelta
na grupie ponad 7 tysięcy lekarzy amerykańskich wykazały, że wypalenie zawodowe dotyka przede wszystkim
lekarzy medycyny ratunkowej, internistów, lekarzy
rodzinnych i neurologów. Względnie małe zagrożenie
wypaleniem czyha na lekarzy medycyny pracy, dermatologów i patologów.
Gdy porównano kondycję psychofizyczną lekarzy
z kondycją pracowników innych profesji, to obraz jaki
się wyłonił, potwierdził wcześniejsze przypuszczenia.
Wśród lekarzy częściej występował zespół wypalenia
– dotykał on 38% doktorów, podczas gdy w populacji
ogólnej pracowników występował tylko w 28%. Poczucie
ogólnego braku satysfakcji z życia dotykał 40% lekarzy
amerykańskich i 28% przedstawicieli innych zawodów.
Wypalenie zawodowe jest groźne z różnych powodów, ale jednym z ważniejszych jest to, iż obniża ono
postawy altruistyczne wśród personelu medycznego
różnych szczebli – a doświadczają tego już nawet studenci
medycyny. Nie tylko zmienia się postawa lekarza cierpiącego na wypalenie zawodowe wobec podopiecznych,
ale przekłada się to na zwyczaje proskrypcyjne oraz
stosunek do pacjentów! Badania amerykańskie wykazują większą częstość depresji (12% mężczyzn i 19,5%
kobiet) oraz samobójstw wśród lekarzy w porównaniu
z ogółem społeczeństwa.
Wśród czynników prowadzących do tych zdarzeń
profesor Tait Shanafelt wymienia: wzrost oczekiwań
otoczenia, obniżenie autonomii lekarzy, problemy na
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linii rząd - ubezpieczyciel - lekarz, ograniczenie czasu
możliwego do poświęcenia pacjentowi oraz problemy
w utrzymaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowymi i prywatnym.
Jak więc powinniśmy starać się rozwiązać problemy, jakie nas dotykają? Na poziomie indywidualnych
starań oraz systemowych rozwiązań – odpowiada profesor Shanafelt.
Co składa się na dobre samopoczucie? Jest to
wynik pomiędzy odczuwaniem takich stanów jak gniew,
niepokój, depresja a satysfakcją z życia, szczęściem
i radością. Wiedza o szczęściu mówi, że aby je osiągnąć,
trzeba zwracać uwagę na wszystkie jego komponenty.
Należą do nich: odczuwanie przyjemności i pozytywnych emocji, bycie zaabsorbowanym wielkimi sprawami
oraz równowaga między pracą a życiem prywatnym.
Zwróćmy uwagę, że w uzyskaniu efektu poczucia bycia
człowiekiem szczęśliwym ważne jest służenie sprawom
większym niż cele jednostkowe. Może to być zdobywanie wiedzy, przygotowanie się do biegu maratońskiego
albo… wydawanie gazety. Sprawdziliśmy! Działa! Tak
więc dbajmy o przyjemności, zaangażowanie i nadawanie
znaczenia naszemu życiu.
Studenci i rezydenci
też mają problemy
Spośród innych prac przedstawionych na kongresie uwagę zwracało doniesienie „Quebec federation
of medical students well-being survery”. Okazuje się,
że aż 49,1% studentów medycyny w Quebecu jest już
podczas studiów świadomych tego, że przyszła praca
będzie negatywnie wpływała na ich życie prywatne.
Trudno się temu dziwić, gdy 10,4% studentów zażywa
leki nasenne, 3,4% ma rozpoznaną depresję, 5,3% ma
problemy z jedzeniem, 17,4% płacze każdego miesiąca,
3,4% płacze każdego dnia, 17,4% ma myśli samobójcze.
Czy otrzymanie dyplomu ich wyleczy z tych dolegliwości,
czy raczej tradycyjnie usłyszą „medice, cura te ipsum?
Dobrze, że choć wcześniej są świadomi swojego stanu
i położenia.
Ciekawemu zagadnieniu było poświęcone doniesienie dr Emilie Desrosiers i dr Juliet Hallet, które
zajęły się analizowaniem wpływu pracy rezydenta na
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Nowości
terminologia była w użyciu również w piśmiennictwie
anglojęzycznym.
Na zagadnienie to zwrócono uwagę w doniesieniu
zatytułowanym „From illness to wellnes: exploring the
evolution of the concept of physician wellness”, przedstawionym przez dr Ill de Grood i wsp. Oto ewolucja
tytułów i liczby doniesień naukowych o zdrowiu lekarzy.

Evolution of the Concept of Physician
Wellness: Academic Literature
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http://www.physicianwellnessservices.com/index.php

Nazwa jak z bajki
Gdy zobaczyłam w internecie nazwę „Physicians
Wellnes Service”, miałam wrażenie, że jest to określenie
niczym z bajki.

Evolution of the Concept of Physician
Wellness: Literature Titles
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of the
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Concept of
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Physician
Wellness:
Wellness: Literature
Literature Titles
Titles

Że też ktoś postanowił zrobić biznes na dobrym
samopoczuciu lekarzy! U nas byłby wyśmianym i wykpionym bankrutem już w chwili poczęcia tego jakże
obcego polskiej kulturze publicznej pomysłu. Jednak nie
od razu Kraków zbudowano i nie od razu taka piękna
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http://www.cma.ca/multimedia/CMA/Content_Images/Inside_cma/Physician_Health_and_Wellbeing/Conference/2012/concurrent/Fri-2pm-02ABC-Resilience-DeGrood-Gautam-Polachek.pdf

Number of Search Results

macierzyństwo i ojcostwo. Zadano pytania drogę e-mailową 751 rezydentkom i rezydentom, na które
uzyskano 195 odpowiedzi. Zwraca uwagę stosunkowo
niski odsetek nadesłanych odpowiedzi, ale pewnie
reszta adresatów była na dyżurze! Wśród tych, którzy
odpowiedzieli, 75,4% stanowiły kobiety. Z tego 40%
miało dzieci, a 4% oczekiwało na dziecko. Tylko 2,6%
ankietowanych uznało, że podział ról i obowiązków
w rodzinie w związku z posiadaniem dziecka jest łatwy
do pogodzenia z pracą. Podział ról jako „możliwy do
osiągnięcia” deklarowało 42,1%, a reszta ankietowanych
uważa, że ma za mało czasu na obowiązki rodzicielskie
i ich wykonywanie jest trudne do pogodzenia z pracą
rezydenta.
Poświecenie się jednoczesne rodzicielstwu i rezydenturze jako dobry pomysł oceniło 27,7% ankietowanych, 56,3% uważało takie połączenie za złe, a 16,1%
nie miało zdania. Głównym postulatem jaki autorki
wysuwają jest większa elastyczność w zatrudnianiu rezydentów, którzy są jednocześnie rodzicami. Nie ulega
najmniejszej wątpliwości, że wysiłek jaki musi włożyć
organizator szkolenia w indywidualną modyfikację
programu rezydentury jest bardzo mały w porównaniu
z wysiłkiem rezydentów rodziców koniecznym dla wypełnienia wymogów szkolenia i obowiązków rodzicielskich.

Nowości
Ewolucja pojęciowa od postrzegania lekarza
jako uzależnionego, uszkodzonego, chorego to tego,
który ma prawo wystąpić przeciwko stygmatyzacji jest
bardzo krzepiąca.
Nie tylko kongresy
Temat zdrowia lekarzy pojawia się nie tylko na
kongresach. Uda się mu nawet czasem wedrzeć na łamy
szacownych pism. Artykuł trzech kanadyjskich naukowców z Uniwersytetu w Calgary, zatytułowany „Physician
wellness: a missing quality indicator” i opublikowany pod
koniec 2009 roku na łamach „The Lancet” jednak nie
wstrząsnął ani środowiskiem naukowym, ani organizatorami ochrony zdrowia w żadnym z krajów. A szkoda…
Autorzy artykułu napisali w nim ważkie słowa: …„gdy
zdrowie lekarza szwankuje, system ochrony zdrowia
działa gorzej. Dobre samopoczucie lekarza nie jest jego
indywidualną sprawą. Powinno być traktowane jako
istotny element wpływający na jakość świadczonych
usług. Stan samopoczucia lekarza powinien być stale
monitorowany, mierzony i badany. Powinno się o tym
mówić i analizować ten stan”.

Taktyka oparta na zamiataniu problemu pod
dywan, zamykaniu oczu, oburzaniu się dziewicy w noc
poślubną i parę innych metodologii nie sprawdzają się.
Kto powinien zajmować się naszym zdrowiem?
Na poziomie rozwiązań systemowych nasz samorząd,
na poziomie decyzji indywidualnych my z naszym
lekarzem prowadzącym. Warto mieć takiego kolegę do
dyspozycji. Na wszelki wypadek.
Krystyna Knypl
internista

Wysokość ciśnienia krwi a zapobieganie udarom mózgu
Podczas International tionalStrokeConference/Archive/
Stroke Conference (6-8 lute- ISC-2013-Late-Breaking-Sciencego 2013) w Honolulu przed- -Oral-Abstracts_UCM_447814_
stawiono wiele interesujących Article.jsp.
Na tej internetowej stronie
doniesień, z którymi można
mamy
do dyspozycji (i to już
się zapoznać pod adresem
http://my.americanheart.org/ od dnia prezentacji!) nie tylprofessional/Sessions/Interna- ko treść abstraktów, ale także

slajdy i podcasty z wystąpień
poszczególnych wykładowców. Motywacja do wyprawy
na Hawaje wobec tak imponującego serwisu informacyjnego
maleje…
Wśród doniesień warto
zwrócić uwagę na wyniki The

Secondary Prevention of Small
Subcortical Strokes (SPS3)
Trial, z których dowiadujemy
się, że redukcja o 20% wtórnych udarów podkorowych
miała miejsce przy obniżeniu
skurczowego ciśnienia krwi
poniżej 130 mmHg.

Citalopram zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu
Na łamach „British Medical Journal” ukazał się artykuł
dr. Victora M. Castro i wsp.
na temat wpływu większych
dawek citalopramu na układ
krążenia. Przeanalizowano
elektrokardiogramy 38 397
pacjentów leczonych psychiatrycznie. Badanie wykazało, że u chorych leczonych
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citalopramem w większych
dawkach następuje wydłużenie odstępu QT i zwiększenie zagrożenia wystąpieniem
zaburzeń rytmu. Nasilenie
zmian jest zależne od dawki
leku – im dawka leku jest większa, tym wydłużenie dłuższe.
W zaleceniach z sierpnia
2011 r. amerykańska agencja

Food and Drug Administration podała, że nie należy
przekraczać dawki 40 mg
citalopramu. W kolejnych
zaleceniach opublikowanych
w marcu 2012 r. zalecono,
aby w pewnych podgrupach
pacjentów, jak osoby starsze, po 60. roku życia lub
przyjmujące inhibitory cyto-

chromu P450 nie przekraczać
dawki 20 mg citalopramu.
Specyfik ten należy do szeroko stosowanych antydepresantów w Stanach Zjednoczonych, a w 2011 roku
wystawiono na ten lek 37,8
milionów recept.
Źródło: http://www.bmj.com/
content/346/bmj.f288.

3_2013

marzec

Lekarz pacjentem
Lekarz pacjentem

Serial z herceptyną
Zmierzam do końca... na szczęście do końca leczenia dożylnego herceptyną. Jeszcze tylko
cztery lata połykania „proszków” i poczuję się wyleczona. Mam taką nadzieję i chęć, bo
muszę jeszcze trochę w życiu zrobić; między innymi powalczyć z tzw. systemem ochrony
zdrowia, a właściwie „bezsystemem”. Podobno „po złości” człowiek dużo może…
Z perspektywy roku
W tym ostatnim, „dożylnym odcinku” chciałabym zmieścić trochę różnych spostrzeżeń i refleksji,
które pominęłam wcześniej, czyli czas na tzw. varia na
dwa wlewy przed końcem tego etapu kuracji. Kiedy
będziecie czytać ten tekst, będzie prawie po wszystkim.
Rak, nowotwór, to choroba przewlekła, która
nadal budzi powszechną trwogę i przerażenie. Większość
pacjentów po takim rozpoznaniu popada w rozpacz.
Świat się wali... Moja reakcja była zgoła inna, pewnie
nienormalna – prawie ucieszyłam się z tej choroby. Tak,
poczułam ulgę, ogromne poczucie wyzwolenia, że już
mam to rozpoznanie „zaliczone”.
Dlaczego? Po pierwsze miałam szczęście, że trafił
mnie nowotwór dość dobrze poddający się leczeniu,
a mogło być gorzej. Po drugie byłam tak wykończona
pracą zawodową (lekarz oraz funkcja zarządcza w dużym
zoz z trudnym partnerem, że tak się elegancko wyrażę), że myśl o operacji i ciężkim leczeniu chemicznym
była myślą o tym, że wreszcie odpocznę, niezależnie
od ceny, jaką poniosę. Po trzecie byłam wolna od lęku
o progeniturę, co prawda jeszcze w 50% studiującą, ale
już dorosłą. Inaczej mówiąc, „egzaminy zdane, dzieci
odchowane”, więc można zająć się sobą. Jest to w tej
chwili moja dewiza życiowa.
I po ostatnie: byłam ciekawa tego doświadczenia:
jak człowiek się czuje, gdy jest naprawdę chory – bo na
uniwersytetach tego nie uczą. Nie oszukuję, w istocie
ciekawość mnie zżerała.
Kilka powodów do radości
Terapię przechodziłam z większością objawów
ubocznych, również najpoważniejszych, o czym pisałam
we wcześniejszych odcinkach serialu z herceptyną. Dziś
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mam cichą nadzieję, że ominie mnie niewydolność
serca. Może się ona zdarzyć nawet wiele lat później, ale
teraz nie zaprząta mi to głowy, pomartwię się, jeśli stanę
przed faktem dokonanym, wtedy przyjmę to z pokorą.
Natomiast prawdą jest, że takie leczenie jakie przechodziłam to nie sanatorium i kroplówki z witamin. Jest
dużo drobnych, ale męczących spraw. Na przykład taka
neuropatia – po stopach chodzą stada mrówek; dobrze,
że już tylko po stopach, a nie do kolan, jak na początku.
Odrastają odpadnięte paznokcie na tych stopach. Był i jest
problem z butami; najbardziej odpowiadające to takie
za duże, płaskie i „kłapciate”, ale nie wszędzie stosowne.
Na szczęście już nie wypadają przedmioty z rąk,
a palce odzyskały pełne czucie. Jeszcze nie mogę zrobić
porządnego manicure, bo uwidoczniłby zmiany średnio
estetyczne. Pacjenci patrzą, niestety, na ręce lekarza.
Stosuję specjalną odżywkę, która wygładza płytkę paznokciową i wygląda jak lakier bezbarwny.
Żyły w jednej kończynie górnej niedostępne z definicji, w drugiej „wypalone chemią”, co spowodowało,
że są twarde jak druty i trudne do pobrań. Rekord to 7
wkłuć do założenia venflonu przed badaniem z kontrastem. Niektóre próby wkłuć kończą się tzw. pobraniem
„na kapanie”, a po innych mam wielkie krwiaki, pomimo
uciskania właściwą liczbę minut, ze sztywnej rurki krew
sączy się przez długie godziny.
Oczywiście tym wkłuciom muszę się poddawać w celu badań biochemicznych i morfologii przed
każdym wlewem, dzięki „dbałości” o moje zdrowie
Wielkiego Zarządcy Opieką Zdrowotną. Przez prawie
rok nic się w tych „wynikach”, jak mawiają pacjenci, nie
zmienia, ale Wielki Zarządca wymaga, bo nie zapłaci
za leczenie; a mógłby oszczędzić. Wymaga, żeby mnie
mdliło z powodu grzebania igłą w okolicach żyły i w niej.
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Małgorzata Zarachowicz

Lekarz pacjentem
Biedne pielęgniarki są w stresie, bo one naprawdę nie
lubią zadawać bólu.
Zmęczenie. To nie tylko mój pesel i fanaberia.
O takim zjawisku opowiadają wszystkie współtowarzyszki w leczeniu niezależnie od wieku. Mam nadzieję,
że to minie, ale jest dokuczliwe psychicznie, bo to, co
kiedyś robiłam, ot tak, mimochodem, teraz stanowi
zauważalny wysiłek. Muszę więcej spać, więc tracę czas,
ale przestałam już z tym walczyć. Kompletne wyłysienie
było najmniejszym problemem, peruki są doskonałe,
natomiast cieszyłam się, że kolejne lato spędzałam
w pracy już „odrośnięta”, bo upały w mojej „fabryce”
byłyby nie do zniesienia w „czapce” na głowie.
Powrót na pierwszą linię
Wróciłam do pracy. Po czterech miesiącach zrezygnowałam z funkcji zarządczej (osobny temat dlaczego)
i zostałam zwykłym konowałem pierwszego konfliktu,
a po następnych czterech miesiącach przeniesiono
mnie do ogromnej przychodni w tym samym zoz (mój
dotychczasowy mały, spokojny, acz rozwijający się „peozecik” został zlikwidowany). W tej dużej przychodni
pracowałam od 1993 do 2009 r., 9 lat jako pryncypał.
Współpracownicy przyjęli mnie z otwartymi ramionami,
a pacjenci masowo wypełniają deklaracje i z większością
nie mam problemów, zwłaszcza ze „starymi”, a nowych
wychowuję. Zresztą dawni pacjenci, których spotykałam
w sklepie czy na ulicy, bo mieszkam w pobliżu pracy,
dawali mi przez cały czas duże wsparcie, mimo że już
nie pracowałam w ich przychodni.
Przyjmuję teraz ponad 30 osób dziennie, czasem
dużo więcej. Jestem w pracy równe kodeksowe godziny,
bo zostałam wzięta na widelec przez władzę zoz za protest
czerwonej pieczątki. Inni lekarze pracują godzinę krócej.
Podobno „mi się należy” orzeczenie o niepełnosprawności od samej operacji, a dodawszy inne schorzenia, otrzymałabym je z pewnością. Do dzisiaj nie
zawiozłam stosownych papierów. Uczynię to w najbliższych dniach i tym sposobem będę pracować o godzinę
krócej, czyli tyle, co pozostali lekarze. W ubiegłym roku
na „dzień chemiczny” brałam urlop, ale urlopu zabrakło
i dlatego prosiłam o dzień zwolnienia, bo mogłabym się
spóźnić do pracy (dzięki Jej Wysokościom Procedurom
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Wielkiego Zarządcy) i wtedy miałabym problem. Słowem
nie pozwoliłam pozbyć się siebie z firmy.
Komu się spieszy?
Choć kolejki pod gabinetami lekarskimi, w oddziałach dziennych itp. to swoista norma, to nie wszyscy ją
akceptują. Kto jest najbardziej niecierpliwy i „awanturujący
się” oraz w pretensjach? Starsi ludzie, którzy nie muszą się
spieszyć, mężczyźni chorzy lub opiekunowie żon, mniej
chorzy, żony chorych mężów i panie w wieku 30-40, przybywające w towarzystwie partnerów, którzy im towarzyszą,
podając a to książkę do czytania, a to kanapkę lub soczek.
Widzę dalej
I tu dochodzę do tego, co jeszcze zyskałam dzięki
chorobie. Dystans do rzeczywistości, do nieistotnych
tak naprawdę spraw i objawów chorobowych, o których
ludzie opowiadają. Rozmowy z tzw. chorymi to są bardzo
często somatyzacje lęków cywilizacyjnych. Prawdziwych
chorób jest zdecydowanie mniej niż wyobrażeń o nich.
A poza tym, jak w znanym powiedzonku: „ja się nie
boję, bo mam raka”, mówię, co myślę i mam w głębokim
poważaniu politpoprawność. A jak nie chcę, to milczę
i nikt mnie nie zmusi do gadania. Jeszcze w peruce, tak
ze dwa miesiące po tym, jak uciekłam grabarzowi spod
agranulocytarnej łopaty, brałam udział w założycielskim zebraniu Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków, potem wdałam
się w działalności publiczne w obronie chorych i lekarzy.
Dostałam też propozycję „nie-do-odrzucenia”
od „Gazety dla Lekarzy” relacjonowania na bieżąco
przebiegu mojej choroby. Z wielką ochotą na to przystałam, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jestem dość
niezdyscyplinowanym współpracownikiem.
Jakie mam plany?
Planuję zwiększyć aktywność w przestrzeni publicznej. Będę kandydowała w nadchodzących wyborach
do izb lekarskich. No i najważniejsze! Muszę jeszcze
wejść na Kozi Wierch i Buczynowe Turnie, bo dziwnym
zrządzeniem losu nie udało mi się to dotychczas, mimo
że przeszłam resztę Orlej Perci i pozostałe szczyty tatrzańskie. A życie dalej toczyć się będzie... niezależnie
od chorób i samopoczucia.
•
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Ciekawy przypadek

Nagranie bicia serca
Jagoda Czurak

„M

ożesz nagrać bicie swego serca” – ten tytuł
w gazecie zaintrygował Annę. Artysta z Paryża, Christian Boltanski, tworzy „Archiwum serc” na
japońskiej wyspie Teshima. Każdy chętny może przyjść
do Centrum Sztuki Współczesnej i nagrać 40 sekund
odgłosów pracy swojego serca. Dostanie nagranie na
płycie CD. Druga kopia zostanie w CSW, a trzecia będzie
wysłana na maleńką wyspę na Morzu Japońskim, gdzie
artysta umieścił swoje archiwum.
Anna jest kobietą w średnim wieku, chociaż
ktoś mógłby powiedzieć, że 60 lat to już wiek mocno
zaawansowany. Dość wysoka, zadbana, zawsze pachnąca
dobrymi perfumami. Jej ulubiony zapach do Chanel
Nr 5. O francuskich perfumach marzyła od zawsze,
ale dopiero od niedawna może sobie na nie pozwolić.
Słynna „piątka” nie rozczarowała jej. Do tego jedwabna
apaszka otulająca szyję, o ton ciemniejsza niż bluzka.
Wąskie, trochę zaciśnięte usta nadają jej twarzy surowego wyglądu, ale oczy ma zawsze uśmiechnięte. Gdy
składała pierwszy wniosek o wydanie dowodu osobistego, w rubryce „kolor oczu” wpisała „piwne”. Wtedy
jeszcze nie robiła makijażu, to było tuż po maturze i tata
nie pozwalał malować oczu. Zresztą cienie do powiek
nie były jeszcze w powszechnym użyciu, tylko kredki,
takie świecówki, które po godzinie spływały z powiek.
Dopiero na studiach w Warszawie koleżanki doradziły
jej, jaki tusz i cienie powinna kupić. Zaczęła robić makijaż codziennie. Jak to możliwe, że dopiero niedawno
przyjrzała się swoim tęczówkom – są zielone!
Zawsze była dumna ze swoich długich włosów,
chociaż wolałaby, by nie były proste. Ale od czego są
fryzjerzy. Nie może za to zdecydować się na operację
plastyczną, by skorygować to i owo w swoim wyglądzie,
chociaż sylwetkę ma całkiem, całkiem – jak powiedzieli
jej koledzy z ławy szkolnej na zjeździe absolwentów. 40
lat po maturze!
Anna preferuje biurowy „dress code”, jak to się
teraz mówi, a więc kostium i koniecznie spódnica, przykrywająca kolana. Uda, według niej, mogłaby mieć
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Wyspa Teshima, Japonia, miejsce
przechowywania Archiwum Serc

zgrabniejsze, co nie oznacza, że w młodości nie nosiła
mini. No cóż, młodość bywa ślepa, a lusterko w akademiku nie pokazywało całej postaci.
W czasie studiów nie poznała swojego przyszłego
męża, potem też nie, ale od wielu lat mieszka z przyjacielem, co zaakceptowali jej rodzice. Dla niej, dziewczyny
w prowincji, opinia rodziców była bardzo ważna.
Anna lubi chodzić do muzeów i na koncerty. Jest
miłośniczką sztuki japońskiej, ma w swoich zbiorach
około setki książek – tłumaczeń literatury japońskiej,
nie licząc książek o historii i sztuce Japonii. Regularnie
sprawdza w internecie informacje o wystawach w Centrum Manggha i dość często jeździ do Krakowa.
Jednak wiadomość, że bicie jej serca może być
przewiezione do Japonii, nie była jedynym powodem
jej zainteresowania się akcją francuskiego artysty. Anna
jest pod stałą opieką kardiologa.
zyta ponownie informację o akcji artysty i rozmowę
z kuratorką projektu. Jest czwartek. To szczęśliwy
dzień – przemknęło jej przez myśl.
Anna jest przesądna, poważnie traktuje „ostrzeżenia” losu. Przebiegający drogę czarny kot zawsze zmusza
ją do zawrócenia z obranego kierunku, a w piątek trzynastego niechętnie wychodzi z domu. Poważnie traktuje
również przesądy, według wielu ludzi wróżące pomyślność. Zbiera figurki słoników z podniesionymi trąbami,
chociaż sprzedawca w Indiach, skąd wróciła niedawno,
zapewniał ją, że każdy słonik przynosi szczęście. Na
widok kominiarza zawsze chwyta za guzik. Z jakichś
sobie znanych powodów uważa, że jej szczęśliwym
dniem jest czwartek.
– Muszę pojechać do Centrum i nagrać bicie
serca – powtarza bezwiednie.
Lutowy dzień jest słoneczny, chociaż dość chłodny. Po śniegu ani śladu, chodniki i ulice są suche. Anna
wysiada przy placu na Rozdrożu, mija pustą o tej porze
kawiarnię. Zbliża się do Zamku Ujazdowskiego. Słońce
oświetla wieżę i rzuca krótki jej cień. Bezlistne gałęzie drzew lekko poruszają się nad jej głową. Światło
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– A jaki będzie ciąg dalszy? – udaje się jej wykrztusić.
– To zależy od ostatecznej diagnozy. Proszę pamiętać, że ja tylko odsłuchałam nagranie. Diagnozę
postawi lekarz na podstawie rejestracji EKG, zapewne
zleci pani wykonanie echokardiografii. Nie miała pani
ostatnio uczucia kołatania serca, zawrotów głowy?
– Nie, raczej nie – Anna słyszy swój głos jakby
z oddali.
– A może przechodziła pani ostatnio ostrą infekcję?
– Nie, nie wiem... zaciśnięte gardło nie pozwala
dokończyć zdania.
– Pani Anno, wszystko będzie dobrze. Proszę
spokojnie dopić kawę i zgłosić się do lekarza. To pilne!
inie parę miesięcy. Anna pomyślnie przejdzie
zabieg ablacji, na który zgodzi się nie bez obaw.
Opuści ją uczucie niepokoju. Zda sobie sprawę, że gdyby
nie nagranie odgłosów pracy serca, to może… Lekarze
wyjaśnią jej, że częstoskurcz nadkomorowy może przebiegać bezobjawowo, zwłaszcza na początku choroby.
Anna zdobędzie adres artysty, napisze do niego
list – podziękowanie za akcję, która miała dla niej takie
zdrowotne konsekwencje. Artystę wzruszy jej historia.
Odpowie Annie, że nigdy nie przypuszczał, że jego projekt
artystyczny mógłby odegrać tak ważną rolę w czyimkolwiek życiu. Że jest mu przyjemnie mieć świadomość
pozaartystycznego działania jego przedsięwzięcia.
Anna pojedzie na wyspę Teshima, by zobaczyć
niezwykłe archiwum nagrań ludzkich serc. Przecież
marzyła o podróży do Japonii.
A po powrocie... zacznie
planować rejs
balonem. Kolega z ogólniaka
zaprosił ją kiedyś.
Teraz mu nie odmówi.

M

Rys. Zen

zimowego dnia jak na pejzażach malarzy niderlandzkich
– zauważa. Wchodzi do środka, kupuje bilet, przechodzi
do sali na prawo, gdzie w specjalnej księdze obsługa
wpisuje numer jej biletu oraz imię i nazwisko. A więc
rzeczywiście nagrania nie będą bezimienne.
Pośrodku sali stoi ciemna kabina z lekko uchylonymi drzwiami, przez które asystentka artysty wychyla
głowę. Daje znak, by zostawiła płaszcz na wieszaku
i zaprasza do studia. Wyjaśnia, że trzeba spokojnie
oddychać i że nagranie będzie trwało jakieś 40 sekund.
Prosi Annę o nałożenie do słuchawek i zdjęcie naszyjnika.
– Mikrofon proszę przytrzymać, nie przesuwając,
poniżej lewego obojczyka.
Asystentka jest w białym fartuchu, wygląda jak
pielęgniarka. Po chwili Anna słyszy bicie swojego serca.
– Boże, jak głośno i szybko – zauważa.
– To emocje. Wszystkim tak bije – uspokaja
ją asystentka. – Proszę przez chwilę być nieruchomo,
można oddychać. O, nagranie gotowe – słyszy Anna.
Jeszcze książeczka – wywiad z artystą i płytka
CD ląduje w torebce Anny. Teraz może zadzwonić do
swojego lekarki, u której leczyła się przez ponad 20 lat.
Pani doktor co prawda jest od niedawna na emeryturze,
ale ma dużo wyrozumiałości dla swoich byłych pacjentów. Nie, nie jest zaskoczona telefonem Anny, ma dziś
czas, więc umawiają się na spotkanie w nowo otwartej
kawiarni przy placu Narutowicza. Zjawia się z laptopem
i uważnie przesłuchuje nagranie przyniesione przez Annę.
– Kawa zaczeka – odpowiada na sugestię Anny,
by najpierw wypić cappuccino.
Anna pamięta, jak pani doktor wspominała, że
wprawny kardiolog potrafi rozróżnić wiele rodzajów
odgłosów serca. W tym nadzieja Anny, która ma przeczucie, że z jej sercem może być coś nie tak. I to nawet
nie chodzi o to, że czuje się gorzej. Anna ma przeczucie
i tyle. Zwykle kupuje gazetę w piątek – więc dlaczego
kupiła ją dzisiaj, w czwartek? To nie może być przypadek, to jest znak.
– Wygląda to na wstawki szybkiego częstoskurczu.
– Annie wydaje się, że blednie. – Musi pani wykonać
badania. Proszę się nie denerwować, wszystko będzie
dobrze. – Właśnie to mówią lekarze w najgorszej chwili
– przemknęło Annie przez głowę.

Jagoda Czurak
ekonomistka
z rodziny lekarskiej
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Ludzie

Internetowa
społeczność lekarzy
Z Michałem Feldmanem z
lekarzem rezydentem psychiatrii,
rozmawia Krystyna Knypl.
• Jakie były początki portalu Konsylium24?
Serwis Konsylium24 wystartował na jesieni 2008
roku. Głównym jego celem miało być umożliwienie lekarzom z całej Polski wzajemnych interdyscyplinarnych
konsultacji problemów klinicznych swoich pacjentów
(stąd nazwa Konsylium). Gdy otworzyliśmy portal, szybko okazało się, że lekarze mają dużo więcej niezrealizowanych nigdzie w internecie potrzeb... I postanowiliśmy
je sukcesywnie realizować!
• Ilu uczestników jest obecnie zarejestrowanych na
Konsylium24? Jak duża jest grupa aktywnie udzielających się koleżanek i kolegów?
W Konsylium24 zarejestrowanych jest ponad 35
tysięcy lekarzy. Po 4 latach działania mamy już ponad
milion wypowiedzi lekarzy na przeróżne tematy. Dziennie Konsylium24 odwiedza od 2 do ponad 5 tysięcy
lekarzy. Jak na największych konferencjach lekarskich,
tyle że konferencje odbywają się raz do roku, a Konsylium24 działa w ten sposób codziennie, nieprzerwanie.
W każdym tygodniu około tysiąca lekarzy dodaje swoją
wypowiedź. Miesięcznie Konsylium24 odwiedza około
20 tysięcy lekarzy, większość z nich – wielokrotnie.
• Konsylium 24 to dwie równie cenne części – kliniczna
oraz społecznościowa. Proszę o kilka słów charakterystyki każdej z nich.
Zaryzykuję śmiałą tezę: życie zawodowe lekarza
składa się nie tylko z rozwiązywania problemów klinicznych swoich pacjentów. To również bardzo wiele zagadnień związanych ze szkoleniem podyplomowym (egzamin LEK, PES, staże itp.), prowadzeniem własnego gabinetu, budowaniem relacji z pacjentami i pracodawcami,
kontaktami z różnymi instytucjami: ZUS-em, NFZ-em
i wieloma innymi. Dlatego Konsylium24 jest podzielone
na dwie części. Pierwsza z nich to problemy kliniczne,
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,

druga – fora
dyskusyjne.
W forach dyskusyjnych codziennie omawianych jest
około 30 nowych tematów związanych właśnie z tą
„organizacyjną” częścią życia każdego polskiego lekarza.
To właśnie na Konsylium24, w wyniku różnych dyskusji
lekarskich na forach, powstała inicjatywa uproszczenia
druków ZUS ZLA, która w 100% się powiodła. To na
Konsylium24 powstał pomysł pieczątki „Refundacja
leku do decyzji NFZ”, którą później używało OZZL
i wielokrotnie pokazywały wszystkie media w trakcie
zamieszania z refundacją w 2012 roku. I wiele, wiele
innych akcji.
• Uczestniczysz w konferencjach organizowanych
przez podobne portale internetowe dla lekarzy. Jak
Konsylium24 wypada w porównaniu z portalami
zagranicznymi?
Jako cały zespół, którego jestem tylko jednym
z członków, który buduje od ponad 4 lat Konsylium24,
mamy ogromną satysfakcję. Pomimo że liczba lekarzy
w Polsce w porównaniu z Niemcami, Wielką Brytanią
czy USA jest znacznie mniejsza, to aktywność i zaangażowanie lekarzy w Konsylium24 często przekracza
bardzo wysokie wskaźniki osiągane przez doctors.net.
uk, coliquio.net czy sermo.com, czyli serwisy społecznościowe tylko dla lekarzy w tych krajach.
• Jakie cele stawia przed sobą Konsylium24?
Celem twórców Konsylium24 (w tym również
moim) jest tworzenie jak najsprawniejszych narzędzi do
komunikacji polskich lekarzy między sobą. Codziennie
staramy się, aby te narzędzia były coraz skuteczniejsze
i wygodniejsze. Dla mnie prywatnie opinie lekarzy
na Konsylium24 mają ogromną wartość, wiele razy
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inspiracji i wsparcia. O dowolnej porze dnia i nocy,
w każdy, nawet najbardziej świąteczny dzień, gdy lekarz
ma problem, może opisać go na Konsylium24 i liczyć
na szybką bezinteresowną pomoc i poradę ze strony
wielu innych polskich lekarzy. To wspaniałe uczucie
być współtwórcą takiego miejsca.
• Dziękuję za rozmowę, podzielam opinię, że wspaniale
być członkiem społeczności Konsylium24

przy podejmowaniu różnych decyzji (zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych u moich pacjentów, ale też
w różnych innych codziennych sprawach) sugerowałem
się opiniami i poradami przeczytanymi w Konsylium24.
• Co jest największym sukcesem Konsylium24?
Wiele było już wspólnych, wielotysięcznych akcji
lekarzy na Konsylium24, które się udały. Największym
sukcesem jest jednak to, że Konsylium24 integruje
środowisko lekarskie, jest dla wielu lekarzy miejscem

Krystyna Knypl, @spa

Nowości
Indywidualizacja terapii
chorych na hemofilię
Krystyna Knypl
Życie codzienne chorych
na hemofilię zmieniło się na
przestrzeni lat znacznie. Stosowane obecnie metody leczenia
umożliwiają pacjentom prowadzenie w pełni aktywnego
tryby życia, niewykluczającego różnorakich aktywności fizycznych. Przekonali się
o tym dziennikarze medyczni
podczas spotkania prasowego
zorganizowanego przez firmę
Baxter podczas VI Kongresu
Europejskiego Stowarzyszenia
Hemofilii i Chorób Towarzyszących.

W spotkaniu uczestniczyli
dr Pedro Pina, dyrektor medyczny Baxter, dr hab. Anna
Klukowska, przewodnicząca
Zespołu Koordynującego ds.
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Kwalifikowania i Weryfikacji
Leczenia w programie „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”, dr Elena
Santagostino ze szpitala Maggiore Policlinico w Mediolanie
oraz Patrick Thomenius, pacjent z hemofilią
ze Szwecji.
Leczenie hemofi lii może
być prowadzone
w sposób standardowy lub zindywidualizowany.
Indywidualizacja
terapii wiąże się
z uwzględnieniem takich parametrów jak farmakokinetyka,
roczny wskaźnik krwawień
(ang. annual bleed rate – ABR),
wiek, tryb życia.

Badanie przeprowadzone
przez L.A. Valentino i wsp.2
wykazało, że w przy zindywidualizowanej terapii obniżenie ABR wynosiło 98%
i w związku z tym może ona
być alternatywą dla leczenia
metodą standardową. U 42%
pacjentów leczonych metodą zindywidualizowaną nie
występowały żadne epizody
krwawienia.
Poza omówieniem indywidualizacji terapii przed-

stawiono podczas spotkania
także dane o innych nowych
metodach w leczeniu hemofilii.
Należy do nich długo działający czynnik rekombinowany VIII (fFVIII), znany pod
akronimem BAX855. Obecnie
prowadzone jest wieloośrodkowe badanie II i III fazy, pod
akronimem PROLONG-ATE,
w których preparat ten jest
stosowany u ponad 100 osób
dorosłych z ciężką postacią
hemofilii.
•

„Indywidualizacja terapii chorych na hemofilię szansą na poprawę
jakości życia pacjentów” – spotkanie prasowe w ramach VI kongresu
Europejskiego Stowarzyszenia Hemofilii i Chorób Towarzyszących
(EAHAD), Warszawa, 7 lutego 2012 r.
2
Valentino L.A. i wsp.: A randomized comparison of two prophylaxis regiment and a paired comparison of on-demand and prophylaxis treatments in haemophylia A management. J. Thromb. Haemost.
2012,10,(3), 359-367.
1
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Czytelnictwo lekarzy

Readers are leaders*
Rafał Stadryniak = @grypa

Katorżnicze robienie specjalizacji ma swoje plusy. Lekarz wyrabia się bibliofilsko, nabiera dystansu do tego, co piszą w książkach, w każdej trochę inaczej, pod innym
kątem, oraz nabiera zwątpienia, czyli nawyku wątpienia.
Czytamy dużo i łapczywie
Przyzwyczajenie do czytania wynosimy głównie
z domu. Studia medyczne utrwalają ten nawyk na wieki.
Czytanie jest dobre. Wszak „readers are leaders”,
jak dowodzą obserwacje młodych ludzi. Możliwość
nazwania słowami nowych rzeczy, sytuacji, przeżywanie
w wyobraźni przygód i popełnianie bezkarnie wszystkich możliwych błędów to niepowtarzalna okazja, żeby
przeżyć życie kilku osób naraz.
Niechętni, bo któż ich nie ma, uważają, że lepiej
samemu jechać z wędką na ryby, niż czytać o połowach
uchatek w Patagonii.
Cóż, kiedy lekarze z reguły nie mają czasu na
ryby, a na uchatki w książce jest szansa…
Nie trzeba nikogo przekonywać, że czytanie
jest cnotą. Tym większa jeszcze jest zasługa lekarzy,
a wiem, że są tacy, którzy już dawno pozdawali swoje
specjalizacje, a mimo to codziennie zaglądają do prasy
fachowej i się uczą.
Wielu lekarzy jest wręcz uzależnionych od słowa
drukowanego. Czytanie odbywa się przy jedzeniu, w każdej możliwej pozycji oraz, strach przyznać, nawet na
dyżurze. Nadal działa tutaj przepis, że lekarz każdą wolną
chwilę powinien wykorzystać w celu dokształcania się…
Poczytaj mi!
Lekarze, jak przystało na świadomych intelektualistów (w odróżnieniu od nieświadomych), czytają
swoim pociechom na dobranoc. Wiedzą dobrze, że to
się może przydać w życiu. Dawne opowiadanie bajek,
*W wolnym przekładzie: Czytanie to panowanie.
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w których okrucieństwo było oswojone i kontrolowane,
zastąpiły kolejne tomy sagi o Harrym Potterze. Też czytałem i nie narzekałem, chociaż słyszało się z tej i owej
ambony, że to satanizm dla dzieci.
Takie wieczorne rytualne czytanie jest często
jednym z niewielu sposobów na zaistnienie dyżurującego
lekarza w roli rodzica.
Czytamy czasem też to, co przynoszą
pacjenci…
…tak jak czasem zdarza się wypić coś przyniesionego. A co przynoszą oprócz zielonoświątkowych
broszur?
W moim wypadku są to wspomnienia partyzanckie i wiersze bogoojczyźniane z wyrazistymi rymami.
Niektóre liryki są wypisz, wymaluj jak gotowe teksty
rapera, tylko tematyka bardziej uczesana.
Miałem takiego pacjenta, lat 88, który wręcz
egzekwował czytanie od deski do deski swoich utworów
„na jedną strunę”. Przepytywał z treści. Dolegliwe bóle
dolnej części pleców, jako mało literackie, zeszły na plan
dalszy podczas naszych spotkań w gabinecie.
Jako że region, w którym pracuję, był obszarem
wzmożonej aktywności partyzanckiej, dość często dostaję wspomnienia „leśnych ludzi”, spisane, zaopatrzone
w fotografie i obdarzone błogosławieństwem organizacji
byłych bojowników. Zdarzają się jednak niespodziewane zdarzenia, które zakłócają lekturę i burzą oficjalne
panegiryki jak domki z kart.
Po wizycie pewnego partyzanta z książką miałem wizytę sędziwej mieszkanki podleśnej wsi, będącej
bazą wypadową partyzantów. Jej wersja, zaznaczam
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Co lekarz czyta,
jak nie musi?
Jak naprawdę nie
musi, to czyta wszystko
dla swojej przyjemności.
Po lekturze pism
medycznych, zakuwaniu
do specjalizacji przyjemnością staje się poczytanie
gazety lub czegoś odpowiedniego swoim dzieciom na dobranoc.
Są koledzy parający się poezją, tzn. są biegli nie tylko w czytaniu, ale
i w piśmie, wyżywający się w krótkiej formie rymowanej.
Czasem co dyżur, to przeczytany lub napisany utwór.
Czytamy potem niektóre z nich w regionalnej prasie
medycznej.
Generalnie lekarze czytają dużo i z reguły nałogowo.
Nie wiem, czy będę wyrazicielem większości medycznej, ale jak mam czytać, to wszystko, byle nie thrillery
medyczne. Po prostu pełno jest dreszczyku w pracy i nie
trzeba dodatkowo się pobudzać po godzinach.
Nawet wprawieni w nałogu czytania mają swoje
słabe czytelnicze strony. Taka książka pt. „Lód” Jacka
Dukaja, uznanego pisarza, stanowić może jednak zaporę
nie do przebycia. Pewnie chodzi tu o jej niesamowitą
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grubość, kojarzącą się niestety z tomiszczami medycznymi, które na co dzień obciążają nasze biurka i dyfundują,
nie bez wysiłku, do lekarskich głów.
Otóż niezwykle oczytany kolega pożyczył mi ów
ciężki wolumen. Po kilku spalonych podejściach i przeczytaniu kilkudziesięciu stron (nikły ułamek całości)
wykrystalizowała mi się myśl, że, no przykro, ale nie
dam rady. Doceniam szeroki horyzont zdarzeń, może
nazbyt szeroki, język oraz perełki
myśli, które trafiają się na każdej
stronie, ale niestety jasno widzę,
że nie poradzę.
Próba oddania książki
koledze również skończyła się
niepowodzeniem. Przyjaciel
zwierzył się, że on też poległ na
lekturze, może nawet parę stronic wcześniej, i że darowuje mi
książkę. Odmowy przyjęcia prezentu nie przyjął. Na drugi dzień
pobiegłem do biblioteki, zgięty
pod ciężarem gatunkowym owej
„książki nie do przeczytania”. Po
znajomości udało mi się zostawić
książkę, a panie obiecały, że jakoś
wpiszą ją na stan, żeby inni mogli
się nią nacieszyć.
Ostatnio wpadłem do
biblioteki na rekonesans, co nowego kupili. Niestety
we wszystkich filiach miejskich kupują dokładnie te
same książki. A na półce stały w rządku już dwa „Lody”,
zajmując pół półki. Na pocieszenie dodam, że była to
górna półka… I tak sobie pomyślałem, że inni lekarze
też czytają fantastykę…
Rys. Zen

że bez rysunków, mapek i zdjęć, obejmowała bolesne
wspomnienia o wykorzystywaniu mieszkańców, którzy
uważali partyzantów za uzbrojonych bandytów, żywiących się ich kosztem, jak również romansujących do
woli z co młodszymi kobietami. W tej wersji historii
nie było potyczek z okupantem i śmiałych zasadzek,
było zaś zastraszanie cywilów i egzekwowanie prawa
pierwszej nocy…
A czyja wersja jest
prawdziwa: ta oficjalna,
drukowana na papierze
kredowym, czy ta opowiadana z goryczą po
cichu i dopiero po latach?

Czytanie koleżanek
Jestem pod wrażeniem oczytania, zwłaszcza
koleżanek po fachu.
Widać wyraźnie, że panie oprócz prowadzenia
domu, robienia specjalizacji, rodzenia dzieci i wypadów
na fitness znajdują czas na obcowanie ze słowem pisanym.
Panowie czytają zwykle w czasie, który im zbywa... Tym
większy szacunek dla pań.
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Po co to robić?...
„Jak ci pisarze mają czas to wszystko pisać”, dziwił się prostaczek, „jak ja nie mam czasu (i ochoty)
tego wszystkiego czytać”. Przy obecnym zalewie słowa
pisanego to, co kiedyś stanowiło naprawdę przewrotny
dowcip, stało się zaledwie stwierdzeniem oczywistości.
Lekarze, jak wszyscy pozostali, powinni czytać
w swoim interesie i wręcz dla zdrowia. Czytanie mobilizuje pamięć, ułatwia kojarzenie faktów, gdy pamięć już
tak nie dopisuje jak za młodu i zapobiega zapominaniu.
Chociaż gwoli prawdy zapamiętywanie polega na wyrzucaniu z pamięci innych rzeczy…

...Po to, żeby nie dać się zaskoczyć
Lekarze czytają. A jak dużo czytają, to wcześniej
lub później zetkną się z informacją, że „Król Słońce zmarł
1 września 1715 roku na gangrenę wynikłą z niewydolności krążenia, którą jego doktorzy zdiagnozowali jako
rwę kulszową, a potem próbowali leczyć medykamentami
stosowanymi na ospę wietrzną”…
Czytajmy więc, żeby nasi pacjenci
nie zaskoczyli nas tym cytatem. J
Rafał Stadryniak
internista

Rys. Zen

Bo recepta była za krótka
@Doskonała_do_bólu
y, ludzie solidnie wykształceni, którzy mieliśmy
leczyć i pomagać z powołania lub z zamiłowania
albo z pasji, jaką kiedyś była dla nas medycyna, daliśmy
się zaszczuć. Niczym maszyny przyjmujemy pacjenta za
pacjentem, powtarzając co chwila „następny, proszę”. Nie
zastanawiamy się nad tym, czy rzeczywiście pomożemy
pacjentowi, tylko czy załatwimy go zgodnie z wymogami
NFZ. Nie pomagamy tym, którzy pomocy naprawdę
potrzebują, tylko tym, którzy głośniej krzyczą i mają
silniejsze łokcie... Potem wpadamy do domu, czasem
wyżywamy się na rodzinie, bo przecież na pacjenta nie
nakrzyczymy. Dajemy dzieciakom trochę śmieciowego
jedzenia, bo nie ma czasu na ugotowanie obiadu. Potem
padamy do łóżka, by w nocy śnić koszmary o pracy,
pacjentach, niepowodzeniach. Niektórzy jeszcze w nocy
„zdają egzaminy" na studiach albo specjalizacyjne, bo
przecież tyle lat ciągłej nauki sprawiło, że dodatkowo
martwimy się, że nie nadążamy za aktualną wiedzą.
Rano wstajemy siłą woli, by znowu pójść do pracy,
której już wcale nie kochamy, do ludzi, których najchętniej wystawilibyśmy za drzwi, zanim wejdą. Jadąc samochodem, jeszcze w radiu wysłuchujemy, że jakiś lekarz
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znowu się pomylił w sprawdzaniu ubezpieczenia, albo
wziął od pacjenta nadgryzioną czekoladę, albo śmiał
umrzeć bez wcześniejszego
uprzedzenia NFZ i pacjentów.
Wchodzimy do pracy, gdzie
szef nas informuje, że już jest protokół pokontrolny
z NFZ i nasza działka do zapłacenia w tym miesiącu
to tylko 12 tysięcy...
Nic to, weźmiemy następną pożyczkę. Zapłacimy.
Teraz już będziemy uważniej wypisywać recepty. Albo
wcale? Taaak. Ale jeśli Fundusz ukarze nas za „wstrzymanie się od należnej refundacji?”... Oto jest pytanie.
Nie chcę być świadczeniodawcą. Wolę być kurą
domową z dyplomem lekarza, zajmować się dziećmi,
które dzięki temu mają ugotowany obiad, czyste i wyprasowane ubrania. I wiem, że nie przyjdzie do mnie
kontroler z NFZ i nie każe mi sprzedać mieszkania, bo
recepta była o 3 mm za krótka, a zero napisane zupełnie
tak jak ósemka.

Rys. Zen

M

Autorka jest internistką
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Refundacja Rity

Medice , c kura te ipsum

J

ak to pod koniec roku, Rita zjawiła się punktualnie,
ale bez wiary w konieczność wykonania jakiejkolwiek pracy, z uwagi na wyczerpanie – nie tyle Rity, ile
kontraktu.
Zgodnie z przewidywaniami poczekalnia była
pusta. Mając przed sobą niezasłużone niczym 8 godzin
bezczynności, Rita postanowiła uzupełnić braki w prasie.
a początek z lekkim ociąganiem sięgnęła po organ
Polskiego Związku Piłki Lekarskiej. W środku
znalazła przede wszystkim streszczenie wniosków z ostatniego zjazdu, który uchwalił m.in. wprowadzenie nowej
obowiązkowej opłaty, już ochrzczonej w środowisku
mianem „wężowe”. Opłata była związana z obowiązkiem
(również nowym) umieszczania „na odzieży ochronnej
lub innej odzieży noszonej w pracy (…) w widocznym
miejscu” godła PZPL. Godło owo przedstawiało dwa
węże, splecione ze sobą w zawiły sposób, co w zamierzeniu miało przypominać stetoskop, jednak powszechnie
wywoływało całkiem inne skojarzenia. Wrażenie było
potęgowane przez nieco lubieżny wyraz pyska jednego
z gadów.
Na kolejnych stronach zamieszczono polemikę
dotyczącą uchwały. Koleżanka X argumentowała, że
wprowadzenie opłaty, a przede wszystkim obowiązku
noszenia godła, jest słuszne, gdyż nareszcie
będzie można odróżnić lekarza od pielęgniarki.
Kolega Y, który, jako prominentny
członek Rady PZPL, w trakcie głosowania
zgłosił zdanie odrębne, teraz pisemnie już
wyrażał swoje niezadowolenie z uchwały,
twierdząc, że kwota, którą uda się w ten
sposób pozyskać, jest śmieszna i jeżeli już,
to wszystko należy skalkulować inaczej.
o pobieżnym zapoznaniu się z problemem Rita nie zdecydowała się na dalszą
lekturę organu i przeszła do prasy „cywilnej”.

N

Maggy Woland
M.D., Ref.D.* ;))

W gazecie, po którą sięgnęła, przyciągnęła jej
uwagę następująca notatka.
„Dziś rozpoczyna się proces lekarki X, która jest
oskarżona o działanie na szkodę skarbu państwa oraz
pacjenta. Sprawa miała początek przed 4 laty, kiedy to
w drzwiach poradni, w której wówczas pracowała lekarka,
zjawił się pacjent, pan Y. Pacjent został przyjęty i zaordynowano mu skuteczna terapię, jednak śledztwo wszczęte
na wniosek Płatnika wykazało, że receptę wystawiono
poza godzinami pracy lekarki. Płatnik na tej podstawie
odmówił zapłacenia zarówno za udzieloną konsultację,
jak i zrefundowania recepty i w obronie skarbu państwa
zgłosił sprawę do organów ścigania. Linia obrony lekarki
wydaje się słabo udokumentowana i mało wiarygodna,
jak również demoralizująca. Jej główną tezą jest, że
lekarka nie chciała odmówić przyjęcia pacjenta, gdyż
był na wizytę zapisany, prezentował ewidentne objawy
infekcji, bardzo o poradę prosił, a ona sama miała tego
dnia czas, ponieważ i tak czekała na męża, który miał
po swojej pracy po nią przyjechać. Po procesie karnym
i cywilnym w tej sprawie lekarkę czeka jeszcze proces
o odszkodowanie, który zamierza wytoczyć jej pacjent, bo
w wyniku 75% absencji spowodowanej przesłuchaniami
przez organy ścigania stracił pracę. Początkowo pacjent

Rys. Zen

P

*Refundologia – najnowsza gałąź nauk medycznych.
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chciał procesować się z państwem, jednak prokuratura
wyjaśniła, że praprzyczyną przesłuchań był przecież
błąd lekarki.”
ita powoli odłożyła gazetę i włączyła telewizor.
„A teraz wracamy do bulwersującej sprawy,
która wydarzyła się wczoraj po południu w mieście N.
Nie od dziś wiadomo o przekupstwie i łapówkarstwie
jako patologiach toczących środowisko lekarskie i właśnie
mieliśmy tego kolejny jaskrawy przykład. Cała sprawa
została ujawniona przez pacjentkę innego lekarza, panią
Y, oczekującą w poczekalni poradni. Około godziny 16
poinformowała ona odpowiednie organy o podejrzeniu
przyjęcia korzyści materialnej przez lekarza X, dodajmy,
doświadczonego lekarza zatrudnionego w placówce od
dawna, znanego w lokalnym środowisku, dotychczas
bardzo szanowanego i cieszącego się
dobrą opinią, tak więc można powiedzieć, że oto upada kolejny autorytet.
Pacjentka, pani Y, potwierdziła dziś przed kamerą, że w dniu
wczorajszym widziała lekarza, który
miał według niej bardzo podejrzaną
minę i coś chował za pazuchą, skąd
dobiegało ciche, lecz wyraźne gdakanie. Przypomina sobie także, że
godzinę wcześniej w poczekalni była
kobieta, która miała podobne objawy.
Pani Y przypomina też sobie coś, co
wystawało zza pazuchy tej kobiety
i jest przekonana, że była to głowa, która należała do
kury, najprawdopodobniej młodej. Kobieta ta wraz
z kurą, według słów pani świadek, skierowała się do tego
właśnie gabinetu, przed którym teraz stoimy, w którym
w dniu wczorajszym przyjmował lekarz X. Co zaszło
za tymi drzwiami, wyjaśni oczywiście postępowanie
wyjaśniające, jednakże według słów świadka, czyli tej
pani, która pierwsza zgłosiła podejrzenie przestępstwa,
kobieta opuściła gabinet już bez kury.
Po przybyciu funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia okazało się, że istotnie lekarz jest w posiadaniu
kury, której pochodzenia początkowo nie umiał wyjaśnić.
Obecnie również, z tego co wiemy, co przedstawił nam
rzecznik miejscowej prokuratury, lekarz nie przyznaje
Rys. Zen
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się do winy, czyli do przyjęcia łapówki pod postacią kury.
Utrzymuje on uparcie, że obecność kury w gabinecie
stwierdził dopiero po wyjściu pacjentki i było to dla
niego dużym zaskoczeniem. Twierdzi też jakoby, że
o kurę nie miałby po co prosić, gdyż nie ma warunków
do prowadzenia hodowli ani nie potrafiłby jej uśmiercić,
co oczywiście brzmi mało wiarygodnie w ustach lekarza.
Pani Y została już owa kura okazana i pani jest
pewna, że jest to ta sama kura, którą widziała poprzednio
u pacjentki na korytarzu. Swoje przekonanie opiera na
oryginalnym wygięciu jednego z pazurów, którego, jak
powiedziała, do końca życia nie zapomni i poznałaby
ową kurę na końcu świata. Kura pozostaje do dyspozycji
organów ścigania.
Oczywiście w trakcie czynności śledczych dokładnie przeszukano gabinet i to przeszukanie ujawniło w szufladzie biurka
niedojedzoną tabliczkę czekolady,
a w teczce 6 jaj, które, jak można
się domyślać, lekarz miał zamiar
wynieść do domu, gdyż według jego
słów tam właśnie się udawał. Lekarz
broni się twierdzeniem, że czekoladę
kupił sobie sam, ale nie przedstawia
na to żadnego dowodu, więc czekolada, według rzecznika prokuratury,
pozostaje w kręgu zainteresowań
organów śledczych. Skorumpowany lekarz przyznaje się jednak do
przyjęcia jaj i z tego, co wiemy, co nam przedstawiono,
nie wyraża skruchy w tej materii.
Najprawdopodobniej lekarz zostanie dodatkowo
oskarżony o znęcanie się nad zwierzęciem, w związku
z nieodpowiednim transportowaniem go i niezapewnieniem pokarmu oraz wody w czasie, gdy pozostawało
ono pod jego opieką.
Będziemy państwa o postępach w tej sprawie
oczywiście informować na bieżąco i…”
u Rita gwałtownym ruchem wyłączyła telewizor. Po
chwili wyciągnęła z teczki „Paragraf 22” Josepha
Hellera i pogrążyła się w lekturze.

T

Maggy Woland
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Po dyżurze

Koty Ernesta
Hemingwaya
Krystyna Knypl

Archipelag Florida Keys, składający
się z kilkuset wysepek, jest niczym
ogon kota, jeżeli przyjmiemy, że tułów stanowi półwysep, na którym
obowiązuje hasło „Fun and sun”. Poszczególne elementy archipelagu łączy Overseas
Highway, czyli szerokopasmowa autostrada, na którą składają się 42 mosty, spinające
trzydzieści wysepek w jedną niebanalną krajobrazowo całość.
ejon to malowniczy, owiany sławą kryjówki piratów,
a obecnie kurort chętnie odwiedzany przez turystów.
W przeszłości wypoczywały tu takie sławy jak Tennessee Williams, Harry Truman czy Ernest Hemingway.
Ten wielki pisarz był miłośnikiem męskich rozrywek
i pięknych kobiet – wiedzą to wszyscy. Ale że jedną
z jego słabości były koty, wie niewiele osób. Co więcej,
były to nieczęsto spotykane koty sześciopalczaste. Do
wiktoriańskiego domu przy Whitehead Street każdego
roku ciągną tysiące turystów. Spróbujmy podążyć ich
śladem…

Szczegóły logistyczne
Gdy podróżuję w myślach do jakiegoś wybranego
miejsca, zawsze lubię sprawdzić, w jaki sposób można
tam dojechać. Nieoczekiwanie okazuje się, że droga jest
prosta jak drut. ;) No prawie… Lecimy do Paryża, tam
przesiadamy się na samolot do Atlanty, a dalej prosto
do Key West. W sumie około 17 godzin w podróży i da
się przelecieć za niespełna 2800 złotych (w obie strony).
Floryda jest, jak się okazuje, wprost usiana lotniskami. Można połączyć przyjemne z pożytecznym
i przylecieć np. do Orlando na jakiś kongres lub do
Miami na pobyt zimowy, uciekając z szaroburej Europy,
i stamtąd wybrać się na całodzienną wycieczkę do Key
West, które oddalone jest od stolicy Florydy o 4 godziny
jazdy samochodem. Może jednak przyjemniej będzie
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zatrzymać się w Key West na kilka dni, aby wchłonąć
klimat tego ciekawego kurortu.
Gdzie się zatrzymać? Oferta hotelowa bogata,
ale ceny dość wysokie. Gdybym wygrała w totolotka,
zatrzymałabym się w La Mer Hotel & Dewey House.
Musiałabym dysponować co najmniej 1K na każdy nocleg,
no ale miałabym pokój z widokiem na ocean, piękny
http://www.southernmostresorts.com/la-mer-dewey-house/

R

taras, wspaniałe wnętrze i biały piasek pod stopami. Moja
amerykańska przyjaciółka Tamara przywozi z Florydy
piasek i nasypuje go do dużych muszli rozstawionych na
regałach. Podobno ładnie pachnie taki piasek z Florydy.
Wizyta w domu Hemingwaya
Po zresetowaniu jet-lagu wybieramy się do domu
Ernesta Hemingwaya, który mieści się przy Whitehead
St. 907. Jest to bardzo interesująca pamiątka po słynnym
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polydactylcat.jpg; Averette at en.wikipedia

pisarzu, który mieszkał w Key West od 1931 do 1939
roku. Posiadłość kupił wuj drugiej żony pisarza Pauliny
Pfeiffer, jako spóźniony prezent ślubny. Klimat domu
służył Hemingwayowi; powstały w nim takie dzieła
jak „Śmierć po południu”, „Komu bije dzwon”, „Śniegi
Kilimandżaro” oraz „Krótkie szczęśliwe życie Francisa
Macomber”.
Dom jest chętnie odwiedzany przez turystów
i ciągle zamieszkujące tam koty są nie mniej sławne niż
ich były właściciel. Według różnych źródeł jest ich od 40
do 60. Spacerują, wylegują się i rozkładają we wszystkich
możliwych miejscach. Choć tabliczki informują, że nie

wolno brać kotów na ręce, wielu turystów nie przestrzega
tego zakazu. Koty są w tym domu nieprzerwanie od czasu,
gdy mieszkał w nim słynny pisarz. Jest też cmentarz dla
kotów, które zmogła starość.
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Koty sześcioplaczaste
Koty sześciopalczaste doczekały się już swoich
fanów i specjalistycznych hodowli. Okazuje się, że koty
mogą mieć też więcej palców; rekord świata należy do
kota Daniela z Milwaukee, który ma 26 palców. Ernest
Hemingway uważał, że koty sześciopalczaste przynoszą
mu szczęście. Takiego kota miał również Theodore Roosevelt. Prezydencki kot wabił się Slippers i podobno był
pierwszym oficjalnym kotem w Białym Domu, a skoro
miał status pełnoprawnego mieszkańca, to jak wieść
niesie, bywał na oficjalnych spotkaniach prezydenta.
Polidaktylia jest następstwem polimorfizmu genu.
Znawcy tematu podkreślają, że
należy odróżniać American
Polydactyl od Pedigree Polydactyl. Któż by śmiał! ;)

Fot. actor212 , http://cat-chitchat.pictures-of-cats.
org/2008/09/american-polydactyl-cat.html

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Hemingways_home.
JPG&filetimestamp=20070724125051

Po dyżurze

Kot podarowany przez Pabla Picassa
Poza kotami sześciopalczastymi jeszcze inny kot
będący w posiadaniu Hemingwaya zyskał sławę. Otóż
Pablo Picasso, z którym Hemingway był zaprzyjaźniony, znając słabość pisarza do kotów, podarował mu
w 1920 roku wielokolorową, ceramiczną, 35 cm statuetkę
przedstawiającą kota. Statuetka stała w domu przez lata,
aż w październiku 2000 roku niespodziewanie znikła
po wizycie grupy turystów, która opuściła muzeum
w godzinach popołudniowych. Zarządzający muzeum
Michel Morawski powiadomił policję oraz wyznaczono
10 tysięcy dolarów nagrody. Zaangażowane do poszukiwań FBI po kilku dniach aresztowało złodzieja. Niestety
statuetka została zniszczona. Zdecydowano sporządzić
replikę i ona właśnie zdobi teraz dom pisarza.
Jeżeli nie koty, to co???
Key West oferuje nie tylko przeżycia duchowe związane z literaturą i sławnymi ludźmi. Można
odwiedzić akwarium (http://www.keywestaquarium.
com/about-aquarium), uczestniczyć w festiwalu wina
i żywności (http://www.keywestfoodandwinefestival.
com/default/index.cfm) lub zapoznać się z ekspozycją
Muzeum Piratów (http://www.piratesoul.com/). Warto
wybrać się na Florydę.
•
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Koty malowane

Marzec
należy w całości do kotów.

K

oty marcowe są synonimem wiosny. I przedmiotem niewybrednych żartów. Trafiają nawet na front walki politycznej.
Pamiętacie plakaty minionych lat socjalizmu, propagujące różne
imprezy pod hasłem „Lenin w październiku”, do których pracowicie
dopisywano „A koty w marcu”?
Koty marcowe mnożą się na potęgę i są symbolem namiętnie
głośnej miłości. Wieczorna kocia muzyka dodaje barwy ciemnym
zaułkom i wywołuje rumieniec wstydu na murach kamienic.
Koty zakwitają w marcu.
– A co potem? – zapyta dociekliwy sekretarz redakcji.
Potem spokojnieją, robią się senne, skupione i słodkie.
Kocury nabierają mocy. A kotki kształtów i miękkości futerka.
Łaszą się do ludzi, tulą do rąk...
Przez 9 tygodni noszą w sobie owoce marcowych szaleństw...
by w końcu zniknąć w brzuchu szafy i wydać na świat nowe mięciutkie pokolenia...

Suzanne Valadon

oty marcowe to koty malowane kobiecą ręką. Oto koty Suzanne
Valadon (1867-1938) – francuskiej malarki, matki Utrilla, muzy
impresjonistów i modelki Renoira i Toulouse-Lautreca. Malowała
sceny rodzajowe, dzieci i kochanków. Pozowała do wielu obrazów.
Kto zechce, rzuci okiem na Suzanne, uwiecznioną na słynnym
mokrym obrazie Renoira, zapraszam.

Suzanne Valadon

K

Pierre-Auguste Renoir „Parasolki” (Suzanne Valadon
bez parasolki). Ilustracja multimedialna: www.youtube.
com/watch?v=14nQJWK7LPM

Ewa Dereszak-Kozanecka, psychiatra
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Po dyżurze
Pamiętnik znaleziony na śmietniku

Rys. Zen

Perfekcyjny Pan Domu
Rafał Stadryniak = @grypa

Wtorek

Pozazdrościłem Perfekcyjnej Pani Domu. Moje
kobiety wpatrzone w ekran głośno komentują program.
Podjąłem decyzję: po cichutku, bez kamer, sam wprowadzę u siebie perfekcyjnego pana. Startuję od jutra.
Życzcie mi powodzenia!

Czwartek

Mały czejncz, bo wczoraj zaspałem, tak że sorry,
ale nawet wpisać nie było kiedy, pomijając milczeniem
perfekcję. „Taki zapieprz, że nawet nie ma czasu załadować” – jak powiedział budowlaniec złapany z pustymi
taczkami przez dyrektora. Ledwo zdążyłem przed kontrolą obecności w pracy. Wślizgnąłem się za Romanem.
Ależ jestem szybki.
Po powrocie do domu jakaś kara milczenia. Coś
kojarzę, że to za brudne gary z wczoraj. A mówią, że
milczenie jest złotem. W takim razie nie jestem chciwy,
czyli lekko na plusie. Okazuje się, że kosz też miałem
wynieść. Cisza to pikuś, bo i tak od dawna dzwoni mi
w uszach.

Piątek

Już nie szaleję z tym byciem perfekt tak od razu.
Natury nie oszukasz. Muszę uszczegółowić plany i trzymać się harmonogramu. To wessałem razem z piwem
na studiach. Najważniejszy jest plan. I piwo oczywiście.
Roman zauważył, że się nie garbię. Samo wyszło,
ale i tak jestem z siebie dumny. Dodał jeszcze, że prężę
się tak jak przychodzi Brygida na inspekcję. Głupek.
Coś jednak jest na rzeczy, bo objechałem go, jak przezywał szefową „Brygada”. Wcześniej jakoś mi to nie
przeszkadzało.

Sobota

Na początek poprawiam komunikację. Przed
każdą czynnością wyrazisty przekaz dostosowany do
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adresata. „Kochanie, wyprowadzam pieska”. „Kochanie,
wyrzucam kosz.”
Nie jest łatwo, ale słowa przychodzą same. Trzeba
chcieć. „Kochanie wychodzę po mleko, bo widzę, że
się skończyło najwyraźniej.” Kurde, to jednak męczące.
Czuję, jak się zmieniam.
Mleka akurat nie było, ale przy okazji skoczyłem
na piwo. W domu ogłuszająca cisza. A mówią, że kobiety
to takie trajkotki.

Jakiś dzień tygodnia

W uszach dzwoni jakby mniej. Córka patrzy
spode łba, że niby zepsułem im niedzielę. No przepraszam, każdy świętuje jak umie. Nie moja wina, że
mleka nie było.
Młoda łypie nadal. Ani chybi ślubna podkarmiła
ją trucizną. Ech, komunikacja. Mam teraz przepraszać
obie czy jedną, pojedynczo czy hurtem?
Ranek jest mądrzejszy od wieczora, gdzieś usłyszałem, chyba ruskie powiedzenie.
Zaczekam do jutra.
Zaczekam do jutra.
Zaczkam do…

Jutro

Żona pyta, czy ze mną wszystko dobrze. Wyrwało
mi się, że nie bardzo.
Zastanów się, dlaczego – rzuca.
Co to kurcze za zagadki. Jakbym wiedział, toby
mi się od razu lepiej zrobiło.
Do córki przyszły koleżanki. Same lalki. Strasznie
piszczą i chichoczą. Klepią się po plecach. Co drugie
słowo to „zapomnij”, „ale porażka” i „no, prooosze cię”.
Żona upiekła ciasto. Panny zmłóciły wszystko
w sekundę. W domu ich nie karmią, czy co?
Potem była rewia z lakierem do paznokci. Odkryło się, w co córcia inwestuje wolne środki. Ma 100
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No pewnie, i drinki dają. Powtórzyłem jeszcze
mantrę o pilnowaniu szklanki. Młoda wraca rannym
pociągiem. Rozwija się dziecko towarzysko. Jak wróci,
resztę dopowie…

różnych lakierów. Widziałem ten zestaw, jak byliśmy na
nartach na Słowacji, ale miał być własnością kuzynki
Julki. Nieważne.
Panny malują pazurki. Lakiery parują. Zastanawiam się, czy to nie jest aby współczesny sposób ćpania.
Panny poszły się odprowadzać. Będą stopniowo
obgadywać te już odprowadzone, aż zostaną tylko dwie
na placu boju.
Córcia wraca rozpromieniona. „Wiesz, umówiłyśmy się na wycieczkę do Oświęcimia.” Dopytuję, czy jadą
ze szkołą. Okazuje się, że nie, to prywatna inicjatywa.
„W Oświęcimiu będzie grała znana kapela rockowa…”
Nie chcę się wymądrzać, ale O. znany jest z czego innego.

Niedziela

I rzeczywiście. Obie z żoną przegadały cały dzień.
To się nazywa omawianie wszystkich wariantów. Nie
wiem, czy mam się martwić, ale chyba nie stało się nic.

Gdzieś w tygodniu

Ale zapieprz w robocie. Wszystko jest na wczoraj.
Przecież to jest fałszowanie rzeczywistości.
Szefowa czepia się, że lecą kłaki. Dzisiaj przyszła ubrana na czerwono. Roman
od razu rzucił żarcik: „Czerwone
Brygady”. Jeszcze miesiąc temu sam
bym się uśmiał. Brygida – Brygada
i to na czerwono. Teraz jednak
uważam stanowczo, że to niesprawiedliwe. Szefowa dwoi się i troi, opieprza wszystkich
ze zdwojoną siłą, tylko mnie omija opr., a nawet słyszę
jakby zachętę do dalszej pracy.
O co chodzi, opieprzam się planowo. Robotę
odwala głównie Roman. Może dlatego taki skwaszony.
„Ta harpia chyba lubi takich ciapowatych” rzuca
Roman jak sztyletem.
Jakich ciapowatych? jakich ciapowatych?

Rys. Zen

Któryś piątek

Dwa tygodnie minęły jak z bicza strzelił. Co
drugi dzień nadgodziny.
Z żoną kontakt przy kolacji, głównie dyskusja kto
odbierze juniora. A po kolacji znów ten straszny serial:
ona robi zbolałą minę „Musimy porozmawiać o naszym
związku, Henryku. Umówiłam nas do terapeuty.”
Na szczęście żona nie widzi analogii. Telewizor
w okupacji. Pograłem sobie w tetris. Jestem mistrzem.
Potem młody pokazał mi, że gram w trybie easy, ale nie
dajmy sobie wmówić, że nie jesteśmy najlepsi.

Noc z soboty na niedzielę
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Sobota (dla mnie wielka)

Rys. Zen

Młoda dzwoni z Oświęcimia. Pytam się, czy
muzeum jeszcze czynne. Jest godzina przed północą.
Mówi, że siedzą w barze i pokłóciły się tak na ostro.
Poszło o to, czy zmieniać lokal, czy zostać. Młoda mówi,
że to poważna sprawa. Upewniłem się, że na pewno jest
w tym Oświęcimiu. Podstępnie spytałem, czy widziała
jak wygląda brama obozu. Widziała. Taki haczyk, bo to
to słynna ukradziona przez obcokrajowca i odzyskana.
Córka pyta, co ma robić. A nic, siedź na miejscu
i pilnuj szklanki jak ustaliliśmy. „Ale mi pomagasz” –
słyszę. „A co z koncertem?” zmieniam
nieco temat. „Eeee,
już zapomnieliśmy.
W klubie lepiej
grają.”

Postawiłem sprawę jasno. Śmieci wynosi junior.
To w ramach nauki szacunku do pracy oraz żeby ćwiczył
systematyczność. Swoją drogą skąd się to wszystko bierze?
Czytałem, że jeden naukowiec zgarnął Nobla-Malinę za
badanie nad kłębkiem brudu znajdowanym w pępku.
Temat jak temat, ale Nobel jest.
Junior trochę leniwy, to wystawiam mu na środek
kuchni kosz i „pozamiatane”. Jednak moje lejdis wpadają co trochę na kosz i złorzeczą. A co tu złorzeczyć.
To dydaktyka.
Ciekawe, po kim junior taki zrywny? Jak opanuje
śmieci, to go wdrożymy do noszenia drewna kominkowego.
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Poniedziałek albo wtorek

Dzisiaj jakaś psychodrama. Żona wkurzona. Pyta,
czy mam coś do powiedzenia. Ja tam swoje wiem i nie
lubię po próżnicy…

Wtorek albo środa

To chyba jakaś gra z tym „do powiedzenia”, żebym
się sam zaczął wkopywać. Do powiedzenia mam to, że
mnie szefowa szczypnęła w tyłek przy Romanie. Niby wyszło
naturalnie, że jakaś zadra czy
drzazga, ale i tak facet mi nie
daje spokoju. Już przy drugim
piwie zaczyna. „Ona coś chce, nie bądź miękki”. Jak chce,
to niech przyjdzie jak człowiek do człowieka i powie, o co
chodzi. Podchody to ja mam w domu. A na zdobywanie
sprawności harcerskich jestem za duży. Swoją drogą
Roman zna się na rzeczy. Jakby nie było, parę panienek
przerzucił. Mówi, że szefowa ma fajne balony. Opinii
eksperta nie można lekceważyć.

Piątek (dla mnie wielki)

Wydało się, że jakaś baba wydzwania po rodzinie
i znajomych i nadaje, że mam romans w pracy. Żona
pewnie powiązała to z nagłym wynoszeniem śmieci.
Mam przekopane.

Poniedziałek

Wielka ulga. Babsko zadzwoniło wprost do żony
i się wkopało. Teraz ślubna nie wierzy w romans, czym
mnie lekko obraża. Przy kolacji mówię wprost o szkodliwych stereotypach itd. Dzieci nie wiedzą, o co chodzi.
No właśnie, to są rozmowy dorosłych.

Środa

Baba znowu dzwoni. Chyba ją namierzyłem. To
musi być ta zezowata i ruda jędza, której odmówiłem
kredytu. Podaje cuda zarobki, a okazuje się, że zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Zajeżdża SUV-em i myśli,
że wszyscy poklękają. Ma forsę, to widać, tak jak widać
tego małego Włocha, który ledwo wystaje z fotela. Mały,
ale ambitny, z samochodem. Swoją drogą we Włoszech
nie mają zezowatych? O co chodzi?
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Spotkałem zarazę na ulicy. Podszedłem i poprosiłem, żeby nie dzwoniła. Mrugała oczami jakby kto
piaskiem posypał.

Następna środa

Telefony ustały. Znaczy podejście wprost się
sprawdza. Może by tak z żoną zagadać bezpośrednio?
Coś mi jednak mówi w środku: chłopie, nie szalej.

Następna środa

Żona pyta, dlaczego baba nie dzwoni. Zażartowałem, że już jest zaspokojona. No i oczywiście żarcik
nie wypalił. Może sama do niej zadzwonisz, próbuję
ratować temat.

Czwartek

Zrobiłem mały remanent personalny w pracy
i wyszło, że właściwie nie ma odpowiedniej kobitki do
romansu. Wszystkie raczej późny Gierek, ewentualnie
jakieś panny na okresie próbnym. Dla mnie to przedszkole i żenada. Wyszło na to, że jedynie szefowa ma
odpowiednie walory. Ciekawe, czy to przypadek, że
wszystkie inne przy niej to szare myszki z grupami
inwalidzkimi.

Sobota

Młody naniósł drewna do kominka. Po całym
domu rozlazły się robale. Całkiem sympatyczne, takie
z czerwonymi pokrywami skrzydeł. Miałem zacząć
kolekcjonować owady, ale jak ci chrzęszczą pod ciapami,
tzn. nie jest to jakiś rarytas.
Robale latają. Drewno mokre i kopci, ale trudno,
trzeba chwalić. Młody zadowolony. Ku chwale ojczyzny,
obywatelu Pawłów.
Teraz wszyscy chcą rozpalać w kominku. Konkretnie to zaczynają, a jak hol jest zagazowany, to wkracza kto? no kto? no ja! Trzeba podtrzymywać ognisko
domowe.

Piątek

Świeży śnieg. Przy wyjeździe z garażu koło zabuksowało. Powiedziałem, że pojadę po drodze na Orlen,
sprawdzić ciśnienie w kołach. „A to sprawdza się inaczej,
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niż kopiąc w koła?” zażartował sobie syn. Et tu Brute…
Swoją drogą spostrzegawczy smyk. I bogobojny. Strasznie
boi się religii w szkole. Byłem na wywiadówce, to wiem,
że zasadniczo jest średni, tylko z religii szóstka, ale nie
napisano, że to ze strachu. J

Sobota
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Rozszyfruj pacjenta =

Rafał Stadryniak
internista

Rys. Zen

Żona wypatrzyła mój pamiętniczek. Pyta
się, o co mi chodzi z tym pisaniem. Mówię, że
jestem wrażliwy i muszę werbalizować, żeby przepracować problem. Tak zresztą nawijał psycholog
w firmie. Mówił też o wypaleniu, stawianiu sobie
nowych wyzwań i życiu „jakby każdy dzień miał
być ostatnim”. Ciekawe czy wciela w życie te
mądrości. Poza tym pewnie kawaler, czyli nie
zna życia.

O.K. Na dzisiaj dosyć sensacji. Jeszcze tylko
wynieść śmieci.
•
Tu pamiętnik się urywa. Ponieważ nie został
podpisany, jego autorem może być każdy mężczyzna
pozostający w związku, czyli szukaj wiatru w polu.
Swoją drogą trzeba uważnie przeglądać śmieci,
bo może się trafić ciąg dalszy. Pamiętnik dałem
mojemu młodemu. Zbiera sobie takie w piwnicy
i ma już całą kolekcję. Podzielił ja na dwie grupy:
na nastolatki i na żonatych.
Tak sobie myślę, że kiedyś dobrze by było
napisać pamiętnik.

Sekator
Furalgin

Concord cor
Minuritti

Betakol

3_2013

marzec

Wycieczka do Refunlandii
Stoisz przed torem przeszkód razem z innymi graczami.
Każdy rzuca kostką i ustawia się na polu o numerze równym
liczbie wyrzuconych oczek. Wchodzisz do gry na własne ryzyko
po podpisaniu regulaminu, którego nie masz czasu przeczytać.
Żadnych ubezpieczeń od skutków udziału w grze
redakcja nie oferuje.
48 Pot spływa Ci z czoła
z emocji, że zbliża się
koniec gry, odpoczywasz
jedną kolejkę.

48
47
46

47 Nadzwyczajny
bonus, skaczesz
na ostatnie pole
przed metą.

46 Wygrywasz
dodatkowy
rzut kostką, ale
musisz użyć dłoni
niedominującej.

45 Odpoczywasz
w konwencji all
inclusive dwie kolejki
z kawą w dłoni.

45

44 Ćwiczysz
próbną
ewakuację
w ramach
zajęć p.poż.
i przenosisz się
na pole 45.
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49 Tu jest obóz
internowanych
złoczyńców
refundacyjnych.
Dostajesz 3 lata
w zawieszeniu na
100 lat. Kary mogą
się sumować.

1

50 Dotarłeś do
mety. Fanfary!!!
W nagrodę
rozpoczynasz grę
od nowa! 

20

20 Odbierasz gratulacje
z powodu bezkolizyjnego
dotarcia do tego miejsca.
21 Zemściła się jazda
na pierwszym biegu –
zabrakło ci benzyny,
tracisz dwie kolejki.

21

16 Kontroler złapał
cię na wcześniejszym
wyjściu z poradni
o 3 minuty i 24 sekundy,
przenosisz się na
pole 30 w nadziei, że
tam będzie lepiej.

17 Stawiasz
wszystkim
graczom
wino.

23 Punkt kontrolny,
musisz udowodnić, że
jesteś tu legalnie i masz
dokumentację rzutów
kostką. Jeśli z dokumentacją
wszystko w porządku,
zostajesz na tym polu,
w przeciwnym razie cofasz
się o trzy pola i dobrze
ci tak!

23

22

42

42 Kontrolerowi na twój
widok robią się maślane
oczy, uważaj! Rozglądasz się
dokoła, lepsze widoki są na
polu 46, więc biegniesz tam.

40 Musisz odsapnąć z nadmiaru
wrażeń, czekasz jedną kolejkę.
41 Nuuudy,
nic się nie
dzieje.

41

40
39

15
15 Odczuwasz
zmęczenie,
przepuszczasz
jedną kolejkę.

24 Dostajesz zaproszenie na
premierę filmu „Refundacja dla
zuchwałych”, a ponieważ będziesz
przebywać wśród wyższych sfer
refundologicznych, skaczesz na
pole 32, gdzie mieści się sklep
„Elegancki Refundator”, aby tam
poznać nowe trendy w modzie.
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37 Stawiasz
wszystkim graczom
napój chłodzący.

37

22 Odpoczywasz jedną kolejkę,
bo zmęczyła cię ta jazda.

43 Pada deszcz,
otwierasz parasol,
nic nie widzisz
i tracisz jedną
kolejkę.

3
16

18 „Koledzy, nic się nie
stało, nic się nie stało” –
śpiewasz sobie i dwa razy
rzucasz kostką.

19 Wyróżniasz się
w chórze refundatorów
i wykonujesz solowy
popis „Nic się nie stało”.

3 Na horyzoncie
pojawia się
kontroler recept,
salwujesz się
ucieczką o trzy
pola do przodu.

2

17
18

19

44

43

1 To dopiero początek
gry, nic się nie dzieje,
rzucasz kostką, gdy
jest twoja kolej.

50

49

2 Marnie dbasz
o budżet, zapisując
fraxiparyny bez
opamiętania! Za
karę cofasz się na
pozycję startową.

38

38 Nie możesz
przestać się
rozglądać
za kontrolą
i przegapiasz jedną
kolejkę.

36 Nic się
nie dzieje,
spokojnie
czekasz na
swój rzut
kostką.

36

5

4
4 Zmykasz z pracy
pół godziny
wcześniej i idziesz
się do parku na
pole 13.

5 Nieoczekiwany
bonus: wyjazd z Big
Pharmą na szkolenie
w mazurskich krzakach
(temat – jak się nie
dać złapać za wrażliwą
część ciała). No to lecisz
w krzaki na pole 33.

14
14 Rozważasz propozycję
dyrekcji i swojej zwierzchności
dotyczącą przeprawiania
recept nierefundowanych
na refundowane, ulegasz
argumentom „za”. Dyrekcja
w nagrodę wysyła cię
helikopterem na pole 49.

25 Nic się nie dzieje.
To zwykłe pole bez
żadnych przyspieszeń
czy punktów karnych.

25

26 Tu mieści się
specjalistyczna czytelnia
z zakresu refundologii,
czytasz trzy najnowsze
zarządzenia prezesa i ze
strachu przed kontrolą
umykasz na pole 30.

35 Rozglądając się
za kontrolerem,
który skontrolował
Twojego najlepszego
przyjaciela,
podśpiewujesz „Nic
się nie stało, koledzy,
nic się nie stało…”.
Opuszczasz jedną
kolejkę.

35
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7 Dzwonią po ciebie z portalu
www.penicillium24.pl, szykuje się
Penicyliada w Ustrzykach Dolnych.
Jeśli złożysz deklarację, że pojedziesz,
w nagrodę dostaniesz dodatkowy
rzut kostką. Jeśli nie masz czasu
na uczestnictwo w Penicyliadzie
i do Ustrzyk Dolnych nie jest ci po
drodze, zostaniesz wezwany przed
oblicze zarządu głównego Federacji
Świadczeniodawców i Oprawców (FŚiO),
mieszczącego się na polu 9.

6 Masz
wezwanie
do dyrekcji,
przestępując
z nogi na nogę
przenosisz się
na pole 10.

13 Nie na darmo jest
to pole pechowe,
łapie cię inspekcja
robotniczo-chłopska
i wlepia karę 1000
złotych za bezczelne
spacerowanie
w godzinach pracy.

34 Spotykasz
swoją pierwszą
miłość z czasów
szkolnych, która
jest menedżerem
w Big Pharmie.
Wspominacie…
wspominacie…
Totalny odlot,
w efekcie lądujesz
na polu 50.

34

8 Dzwoni pacjent,
postrach całej
przychodni, w popłochu
uciekasz na pole 40.

7

6

13

26

39 W przychodni widzisz swojego dawnego
ordynatora w osobie staruszka stojącego na
końcu kolejki, z obawy przed spotkaniem
dyskretnie przemieszczasz się na pole 45.
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Gra planszowa tylko dla odważnych

11

12
12 Za niewyraźne
napisanie recepty na
refundowane czopki
glicerynowe musisz dostać
nie tylko karę, ale i w…
siedzenie (a nie w to, co
wszyscy myślą ;)). W bólu
spędzasz tu dwie kolejki.
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11 Lektura wywiadu
z pewną panią na
wysokim urzędzie
wkurzyła cię
maksymalnie!
Zasuwasz jak mały
samochodzik dziesięć
pól do przodu.

8

10
10 Dyrekcja
nie ma dla
ciebie czasu.
Czekasz
w sekretariacie.
Omija cię
jedna kolejka.

9
9 Czekając
na wezwanie
przed oblicze
zarządu,
recytujesz
głośno
inwokację
do „Pana
Tadeusza”
i tracisz jedną
kolejkę.

27 Pomagasz przejść przez jezdnię pacjentce, która
wybrała się do ciebie na wizytę; ona ledwo człapie,
ty się spóźniasz do pracy, pacjenci pukają w zegarek,
wkurzasz się i idziesz ochłonąć na polu 31.

28

28 Nic się nie dzieje, gładko przechodzisz
do następnej kolejki rzutów kostką.

29

29 Twój najlepszy przyjaciel
dostał karę pięć tysięcy złotych,
śpiewasz solo „Nic się nie stało”.

33 W ośrodku
szkoleniowym na
Mazurach spostrzegasz
30 Tym razem kontroler cię
nieudolnie chowającego
nie dopadł, w euforii stawiasz
się w krzakach
wszystkim graczom pizzę. 
paparazzi związanego
z tygodnikiem „Trucie &
Plucie”. Musisz zniknąć
31 Jeszcze na
mu z oczu. Pauzujesz
32 W sklepie odzieżowym
luzie stawiasz
3 kolejki, kryjąc się
„Elegancki Refundator” oczy
wszystkim
w barze na polu 31.
latają ci dookoła głowy
graczom gorącą
i tracisz dwie kolejki.
czekoladę.

30

31

33

32
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Pierwsze urodziny
Pierwsze
„Gazety
urodziny
dla Lekarzy”
„Gazety dla Lekarzy”

Alternatywny ciekawy
przypadek
Nieznane fakty z życia Redaktor Naczelnej ujawnia Ghost Writer.
Urodzona na Podlasiu,
w czasie gdy PRL stawiała
pierwsze i nieśmiałe kroki.
Ponieważ aparaty fotograficzne nie były wtedy masowo dostępne, zachowała się
skromna dokumentacja fotograficzna z dzieciństwa
oraz wczesnej młodości. Brak komputerów, telefonów
komórkowych oraz internetu skierował jej zainteresowania ku bieganiu po okolicznych polach, lasach i łąkach, przetykanemu czytaniem książek. Najciekawsza
była otrzymana na gwiazdkę piękna książka „Dookoła
świata” w zielonej, twardej oprawie, ze złoconym literami.
Niestety gdzieś się to piękne dzieło zapodziało i mimo
iż Redaktor Naczelna ma kilka tysięcy książek, tęskni
za tą jedną, jedyną z dzieciństwa. Co więcej, tęskni
za obejrzeniem miejsc widzianych na fascynujących
ilustracjach.
Wykształcona starannie w placówkach
edukacyjnych różnego szczebla, których lista jest długa,
ale szczegóły nieistotne, bo szyldów i adresów wymieniać
nie warto, żaden bowiem z nich nie jest już taki sam.
Dość wymienić Akademię Medyczną w Warszawie,
która nieoczekiwanie przemianowała się na Warszawski
Uniwersytet Medyczny, czyli WUM, którego absolwentką
trudno się czuć, skończywszy uczelnię o zupełnie innej
nazwie.
Kariera lekarska rozwijała się początkowo
powoli, co było prostą pochodną młodego wieku, komunistycznych czasów oraz polityki kadrowej ordynatora
Władysława Wielkosza, znanego czytelnikom „Życia
po byciu lekarzem”. Gdy zorientowała się, że kariera
naukowa jej nie grozi po najdłuższym nawet życiu,
odważnie naruszyła art.14 Kodeksu Etyki Lekarskiej,
który mówi: Lekarz nie może wykorzystywać swego
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wpływu na pacjenta w innym celu niż leczniczy. Wywarła
wpływ na pewnego pacjenta w celu innym, a okazało
się nim małżeństwo z przyjętym na ostrym dyżurze
dziennikarzem „Przeglądu Technicznego”.
Kariera rodzinna ruszyła z kopyta, gdy
wspomniany pacjent wypisany po skutecznym wyleczeniu z wrzodów żołądka zadzwonił po roku od wypisu
i umówił się ze swoją lekarką prowadzącą na prywatne
spotkanie. Po dwóch tygodniach intensywnego spotykania się rzucił mimochodem:
„Mogłabyś nosić podwójne nazwisko”.
Były to oświadczyny. Młoda lekarka, będąc klasycznym
podlaskim moherem,
bez wahania wybrała
jednoczłonowe, czeskie nazwisko męża,
rozstając się ze swym rdzennie polskim, co
więcej, herbowym nazwiskiem panieńskim.
Po 11 miesiącach od ślubu urodziła córkę Katarzynę, co gruntownie przebudowało jej życie na trwale
i na zawsze. Lekkomyślnie rozstała się nie tylko z nazwiskiem panieńskim, ale i z karierą kliniczną, udając się
na 4-letni urlop wychowawczy. Udało się jej wychować
córkę tak alternatywnie, że nie skończyła ona medycyny,
co z perspektywy lat należy uznać za dar losu. Nie można jednak powiedzieć, że Redaktor Naczelna nie
brała pod uwagę
znanej hipotezy,
iż rodząc dziecko,
każda lekarka rodzi sobie zestaw
Mały Lekarz.
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Pierwsze urodziny „Gazety dla Lekarzy”
Na karierę dziennikarską zanosiło
się od dawna. Powróciwszy z urlopu lekarka-mama,
świadoma swego miejsca w szeregu, uznała, że szkoda
energii na wspinanie się na
kliniczny Olimp i transferowała się do przychodni
przyszpitalnej. Pracując
w pewnym oddaleniu od
Centrum Myśli Klinicznych Ponadnormatywnych (CMKP – z tego jakże aluzyjnego skrótu nie
należy wyciągać żadnych,
ale to żadnych wniosków
– wszystkie będą błędne!)
oddawała się pracy usługowej na rzecz ludności zbolałej nadciśnieniowo. Pisała historie choroby, recepty,
zaświadczenia, wnioski na rentę. Tak się rozpisała, że
zaczęła pisać artykuły oraz książki i robi to do dziś.

Kariera wydawnicza
Ludzie twierdzą, że podobno wszystko dobre, co
się dobrze kończy. Ta skądinąd słuszna reguła absolutnie
nie działa w przypadku klinicznym Redaktor Naczelnej.
Wszystko, co zapowiada zły koniec w jej przypadku zmienia się w nieoczekiwaną karierę. Aż strach pomyśleć, co
będzie dalej. Redakcyjne wróble ćwierkają, że chce mieć
koncern mediowy.
Upatrzyła już sobie
dwójkę młodych
kandydatów na prezesów, którzy będą
zarządzać firmą, gdy
ona w towarzystwie
niezmiennie tego
samego męża będzie podróżować
dookoła
Ghost
Writer
świata. •

Fot. Mieczysław Knypl

Nowości

Podróże i zdrowie
Według danych World Tourism Organization w roku
2010 odbyto na całym świecie 940 milionów podróży
międzynarodowych w celach
biznesowych, turystycznych
i rodzinnych. Podróże związane z urlopami i dla przyjemności stanowiły 51% (446
milionów), podróże biznesowe
– 15%. Pozostałe cele podróży
były związane z odwiedzaniem
krewnych lub przyjaciół, miały
charakter pielgrzymek lub powodowane były koniecznością
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leczenia w innym kraju. Aż
51% podróżnych korzystało
z samolotu jako środka transportu, 41% poruszało się samochodem lub autobusem,
2% koleją i 6% transportem
morskim.
World Tourism Organization przypomina, że z podróżami wiąże się podwyższone
ryzyko zachorowania, różne
w zależności od typu podróży
i stanu zdrowia turysty. Podróżujący doznają zmian wysokości, wilgotności, temperatury,

a także podlegają działaniu stosowanych leków oraz podczynników powodujących stawowych środków pierwchoroby zakaźne. Zagrożenie szej pomocy, a także starannej
chorobami wzrasta podczas za- oceny możliwości organizmu
kwaterowania w złych warun- do pokonania trudów i zmiekach, pogorszenia warunków niających się warunków, jasanitarnych, utrudnionego kie napotyka się w podróży.
dostępu do czystej wody, jak World Tourism Organization
również nie zawsze właściwej rekomenduje zasięgnięcie
opieki medycznej w podróży. porady lekarskiej co najmniej
Podkreśla się konieczność 4 tygodnie (do 8) przed plawłaściwego przygotowania do nowaną podróżą. Ważne jest
podróży obejmującą znajo- wykupienie odpowiedniego
mość obowiązujących i zale- ubezpieczenia.
canych szczepień, posiadanie
Źródło: http://www.who.int/ith/
precautions/en/.
w bagażu podręcznym stale
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Żurek babci Mani
Pamiętam ten smak od dzieciństwa. Kojarzy
mi się z pajdą chleba ze smalcem, młodymi
ziemniakami z kwaśnym mlekiem, beczułką
z kwaszonymi ogórkami, zapachem zakiszonego żurku unoszącym się znad glinianego
naczynia.
Ja od lat robię ten żurek, tak samo jak robiła go
moja Babcia i mój tata (tak, tak – u mnie w domu żurek
gotował tata).
Potrzebne produkty to: • mąka żytnia razowa (można kupić kilogram – będzie na dłużej, na 5-6
zakwasów) • kilka ząbków czosnku • kilka pęt kiełbasy
(3-4) – może być śląska, podwawelska albo inna cienka
• 4 jajka • 3 listki laurowe • po 4-5 ziaren pieprzu i • ziela
angielskiego • sól.
Jeśli planujemy żurek na własnym zakwasie,
musimy do dzieła przystąpić 4 dni wcześniej (ale tylko
za pierwszym razem, potem zakwas już systematycznie
uzupełniamy).
Zakwas Do wyparzonej gorącą wodą butelki
(szklanej lub plastikowej, 1- lub 1,5-litrowej)
wrzucamy 3 ząbki czosnku pokrojonego na plasterki średniej grubości. Dosypujemy mąki żytniej
razowej do 1/3 objętości butelki. Dolewamy
zimnej lub letniej wody do 4/5 objętości butelki.
Zakręcamy butelkę. Wstrząsamy, by wszystko się
dobrze wymieszało. Odkręcamy i pozostawiamy
butelkę z dostępem powietrza w ciepłym miejscu
na 3 doby (ja stawiam butelkę przy kuchence gazowej).
Po 3 dniach zakwas jest gotowy. Możemy go albo od razu
użyć, albo wstawić do lodówki (po zakręceniu butelki)
i niech czeka na dogodną chwilę do użycia.
Żurek na 4 osoby Do garnka wlewamy
1000…1200 ml wody. Wrzucamy 2-3 liście laurowe, 4-5
ziarenek ziela angielskiego i tyleż pieprzu, kilka 5-6 cm
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kawałków kiełbasy (1-2 na osobę, zależnie od apetytu:)).
Wszystko doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na
wolnym ogniu 10 minut. Dosalamy do smaku.
W tym czasie w drugim garnuszku gotujemy
na twardo 4 jajka (co najmniej 4 minuty). Do wody
dodajemy 1 łyżeczkę soli (żeby skorupki nie popękały).
Obieramy 5-6 ziemniaków średniej wielkości
i kroimy w kostkę.
Gdy minie 10 minut od rozpoczęcia gotowania wywaru, dodajemy do niego ziemniaki pokrojone
w kostkę i gotujemy kolejne 10 minut.
Butelkę z zakwasem wyjmujemy z lodówki,
wstrząsamy, by uzyskać jednorodny płyn. Na garnek
z wywarem kładziemy sitko i przez nie do gotującego
wywaru dodajemy zakwas – 1/3 zawartości butelki.
Sitko z osadem usuwamy znad garnka, gotujemy jeszcze
wszystko 3-4 minuty.
Ugotowane jajka obieramy ze skorupek, kroimy
na ćwiartki i kładziemy na głębokim talerzu. Chochelką
nalewamy żurek... I gotowe.
W modyfikacji świątecznej można do żurku dodawać na początku gotowania suszone grzybki. Z fantazją
można też ten żurek podać w wydrążonym bochenku
chleba.
Zakwas – cd. Żeby następnym razem było
krócej, trzeba pamiętać, że resztę zakwasu po użyciu
zakręcamy i chowamy z powrotem do lodówki. Powinno
jeszcze starczyć na kolejne dwa razy.
Po wykorzystaniu całej zawartości butelki nie myjemy jej, tylko dodajemy nową porcję czosnku w plasterkach, dosypujemy mąki żytniej razowej – jak poprzednio
i dolewamy wody. Znów zostawiamy odkręconą butelkę
na 3 dni w cieple. I mamy nowy zakwas, który znów
chowamy do lodówki. Do kolejnego użycia.
Tekst i zdjęcia
Beata Świerczewska
internistka, lekarka rodzinna
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Zapraszamy Czytelników do dzielenia się swoimi przepisami

Po dyżurze

Podróże
Opowieści środkowoazjatyckie (4)

Kurort Ałmaty
Alicja Barwicka

Mimo że Ałmaty do najmłodszych nie
należy, to w odróżnieniu od innych metropolii nie ma klasycznego starego miasta.
28 maja 1887 roku trzęsienie ziemi zniszczyło większość budynków młodej aglomeracji, a reszta (głównie drewniana) spłonęła w towarzyszących kataklizmowi pożarach. Sytuacja powtórzyła się 22 grudnia 1910 roku, kiedy kolejne trzęsienie ziemi
i pożary zniszczyły większość odbudowanych domów. Dlatego z dominującej wówczas drewnianej zabudowy, stworzonej głównie przez wielkiego kazachskiego architekta A. Zenkova, zachowało się do dziś zaledwie kilka obiektów.

J

ednak mimo iż nie znajdziemy w Ałmaty starówki,
miasto może się poszczycić wieloma bardzo szczególnymi atutami. Pierwszy z nich to niesamowite położenie.
Gdyby nie charakterystyczne dla wielkich aglomeracji
szerokie ulice i biurowce, można by je porównywać do
alpejskich kurortów. Zresztą to w pewnym sensie jest
wysokogórski kurort.

Ałmaty zimą i nie tylko
Z centrum w ciągu kilkunastu minut można
się przenieść na wyciąg narciarski i po wjeździe na

Na Szymbulak wjedziemy nowoczesną kolejką gondolową,
a z góry możemy podziwiać okoliczne szczyty
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Szymbulak szusować do woli na doskonale przygotowanych trasach. Nowoczesna kolejka linowa dowiezie
nas aż na przełęcz Tałgarską, na wysokość 3163 m.
Na Szymbulaku znajdziemy wszystko, co zapalonemu
narciarzowi potrzebne do szczęścia, z profesjonalnym
serwisem włącznie. Wyciągi krzesełkowe wywiozą nas
wysoko na okoliczne szczyty, gdzie można wybierać
wśród tras zjazdowych. Ponieważ narty to również skoki
narciarskie, najbardziej ambitnych kuszą dwie (trzecia
w budowie) ałmatyńskie skocznie. Są tak pięknie położone, że mogłyby być ozdobą niejednego alpejskiego

Głodni mogą sycić żołądki, nie przerywając widokowego
sycenia oczu
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Podróże

Nigdzie na świecie nie znajdziemy drugiego tak pięknie położonego Medeu. Na wysokogórskim parkingu tego obiektu można spotkać
konie inne niż mechaniczne.

centrum sportu. Dla tych, którzy chcą wygrzewać się
w słońcu, na tarasie ośrodka Szymbulak lokalne restauracje przygotowują bogate menu, obejmujące dania kuchni
lokalnej i europejskiej. Jak wiadomo nie każdy miłośnik
sportów zimowych jeździ na nartach i pewnie dlatego
Ałmaty może się pochwalić położonym najwyżej na
świecie w naturalnym terenie kompleksem sportowym
Medeu, obejmującym między innymi odkryte, o naprawdę imponującej powierzchni, profesjonalne lodowisko.
Cały ośrodek mieści się na wysokości pomiędzy 1500
a 1750 m n.p.m., w przepięknej dolinie, której dołem
biegnie górska, rwąca Malaya Almatinka. Widoki na
okoliczne szczyty zapierają dech w piersi, a i wielka
zapora chroniąca miasto przed lawinami robi wrażenie.

W supermarketach uczymy się jeździć na łyżwach
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Tradycje łyżwiarskie wśród mieszkańców są zresztą
bardzo silne, a nauka jazdy na łyżwach odbywa się przez
cały rok nie tylko w szkołach i klubach, ale również na
lodowiskach urządzonych w supermarketach. Kiedy
rodzice robią zakupy, dzieci pod opieką instruktorów
ćwiczą swoje łyżwiarskie umiejętności.
Ałmaty latem
Jest w tym mieście mnóstwo parków i skwerów, bo
sprzyja klimat i położenie, a służby miejskie dbają o utrzymanie zieleni we właściwym stanie. Gdy w godzinach
rannych roślinność parków jest podlewana, wylewane są
hektolitry wody. Nie widać tu jakichkolwiek oszczędności,
a Europejczyk musi odnieść wrażenie, że woda nie jest
specjalnie szanowana, ale wręcz marnotrawiona.
Każdy park jest inny, każdy ma swoje charakterystyczne, wyróżniające go cechy. Mieszkańcy, którzy
przecież mają silną naturalną potrzebę obcowania z przyrodą, spędzają w parkach i na zielonych zadrzewionych
skwerkach każdą wolną chwilę. Widzi się tu zarówno
babcie bawiące się z wnukami, jak i biznesmenów odpoczywających na łonie natury podczas przerwy na
lunch. Ta ostatnia grupa upatrzyła sobie szczególnie
wielki park Panfiłowców.
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Dawną architekturę drewnianą
prezentuje budynek
narodowego muzeum
instrumentów
muzycznych

Podróże

Monument Panfiłowców i ofiar wojny cieszy
się wśród mieszkańców
szacunkiem. Dają temu
wyraz, przynosząc kwiaty.

Park Panfiłowców
Położony jest w centralnej części miasta i żeby
się w nim znaleźć, wystarczy z biura czy urzędu przejść
przez jezdnię. Ten stary park został nazwany imieniem
generała Iwana Panfiłowa, założyciela i dowódcy dywizji
strzeleckiej sformowanej z mieszkańców Kazachstanu.
W listopadzie 1941 roku w okolicach Moskwy przyszło
im stoczyć nierówną walkę z przeważającymi liczebnie
i lepiej uzbrojonymi niemieckim jednostkami pancernymi.
Poległo 28 Kazachów wraz ze swoim dowódcą. W centrum parku na dość dużym placu umieszczono ogromny
i dość pompatyczny pomnik poświęcony pamięci ofiar
wojny. Główna jego część ukazuje na tle mapy Kazachstanu dramatyzm beznadziejnej walki żołnierzy generała
Panfiłowa. Wokół części centralnej jest jeszcze wiele
Architektura kolorowej katedry prawosławnej jest wprost bajkowa
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innych rzeźb, mających przypomnieć związane z wojną
wydarzenia historyczne. Mieszkańcy miasta przychodzą
tu bardzo chętnie, a przed pomnikiem wiele osób składa
kwiaty. Jest to ponadto jedno z kilku miejsc, w których
nowożeńcy organizują swoje pamiątkowe sesje zdjęciowe.
Gdy staniemy tyłem do pomnika, zobaczymy
po lewej stronie piękny, stylowy, niewielki budynek,
w którym ma siedzibę narodowe muzeum instrumentów
muzycznych. Ta perełka dawnej drewnianej lokalnej
architektury jest jedną z niewielu pamiątek, które ocalały z wielkich pożarów miasta. Jedną z tych najbardziej
znanych jest zbudowana w całości z drewna przepiękna
prawosławna katedra pod wezwaniem Wniebowstąpienia
Pańskiego. Jest otoczona starymi, rozłożystymi drzewami,
więc tym bardziej zadziwiające jest, jak mogła ocaleć
z pożarów. Z daleka wygląda jak bajkowy, kolorowy
Tu widok na nią z Alei Głów

Wnętrze zdobi przepiękny ikonostas
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zamek zbudowany z klocków Lego. Dopiero gdy podejdzie się bliżej, widać że to imponujący (wysokości
ponad 53 m) obiekt sakralny.
Tuż za bajkową katedrą trafimy w parku Panfiłowców na dość ciekawą alejkę, zwaną Aleją Głów. Ta
z pozoru zwykła parkowa alejka ma po obu stronach
zamontowane pamiątkowe marmurowe tablice, dotyczące wizyt prezydentów różnych państw w Ałmaty.
Znaleźć tam można nazwiska wielkie i takie całkiem
już przebrzmiałe. Miło jednak było zobaczyć tablicę
upamiętniającą wizytę ówczesnego prezydenta Polski
Aleksandra Kwaśniewskiego.
Skwerki też mogą być ciekawe
W pobliżu parku Panfiłowców na placu Astany,
ozdobionym pięknymi starymi rogatkami miejskimi,
w okazałym budynku dawnej siedziby parlamentu (do
czasu przeniesienia stolicy do Astany) mieści się obecnie
Kazachsko-Brytyjski Uniwersytet Techniczny. Do placu
przylega kolejny, znacznie mniejszy park, właściwie skwer,
na terenie którego można było wcześniej oglądać pomnik
Lenina, pilnie obserwującego prace parlamentarzystów.
Dzisiaj już tego pomnika nie znajdziemy, ale jest za to
inny, znacznie ciekawszy. To wysoka rzeźba dwóch
młodych bohaterek narodu kazachskiego: Manszuk
Mamietowej i Aliji Mołdagułowej. Obie, jak wielu innych
młodych przedstawicieli Kazachstanu, wcielono do Armii
Czerwonej. W jej szeregach walczyły i tak jak Panfiłowcy,
gdzieś daleko od domu, na obcej ziemi zginęły podczas

W alei „uliczników” panuje miły chłód.
Reprezentantem „uliczników” jest gen. Frunze

frontowych walk. Mieszkańcy miasta darzą ten pomnik
wielką sympatią. Te młode
dzielne dziewczyny nigdy
nie są same. Zawsze ktoś
przy nich przystanie, popatrzy, położy kwiaty… Mimo
iż forma architektoniczna niekoniecznie wszystkim się
podoba, jest coś optymistycznego w tej rzeźbie, coś, co
każe wierzyć, że bezsens wojny nigdy się nie powtórzy.
Gdy miniemy Kazachsko-Brytyjski Uniwersytet
Techniczny, trafimy do kolejnej oazy zieleni, gdzie poza
pięknie utrzymanymi kwietnikami i fontannami znajdziemy bardzo ciekawą aleję, nazwaną na moje prywatne
potrzeby aleją „uliczników”. To zupełnie wyjątkowa
sytuacja, by w jednym miejscu zgromadzić popiersia
tylu tak różnych osób, których nazwiskami z różnych
przyczyn opatrywano kiedyś wiele ulic i innych miejsc
w tej części świata. Oczywiście część tych nazw trzeba
było pozmieniać, ale każde z nazwisk przynajmniej
Alija i Manszuk
walczące na
(cudzej) wojnie
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przez pewien czas widniało na jakiejś ulicy czy placu.
Znajdziemy tu wielkich narodowych wieszczów, np.
uznawanego za ojca literatury kazachskiej poetę Abaia, ale i skompromitowanych dowódców wojskowych
z okresu ZSRR czy wielkiej wojny ojczyźnianej, jak
w tych regionach mówi się o II wojnie światowej. Jest
tu np. popiersie generała Frunze, którego pozycja polityczna w okresie rewolucji bolszewickiej była na tyle
silna, że tak samo nazwano stolicę Kirgizji (obecnie
powrócono do historycznej nazwy Biszkek). Cóż, los
niektórych bywa zmienny i dziś generał Frunze może
sobie co najwyżej mieszkać w alei „uliczników”.
Park Pierwszego Prezydenta
W porównaniu z parkiem Panfiłowców, park
prezydencki, jak przystało na noszącego taką nazwę,
jest znacznie bardziej wytworny i elegancki. Zdobią go
marmury i ma ich chyba nieco więcej niż trawy, drzewa też nie są tak gęste, liczne fontanny biją pod niebo,
a w perspektywie ozdobnych arkad widać ośnieżone
szczyty. Ten park jest wprost stworzony do kręcenia
filmów. Nowożeńcy ciągną tu na sesje zdjęciowe w takiej
liczbie, iż można mieć wątpliwość, czy to aby możliwe,
by dzienna liczba ślubów w jednym mieście mogła być
tak wysoka. Nieco na uboczu, na końcu ukwieconej
alejki możemy spotkać zadumanego gospodarza, który spogląda ze swojego pomnika na współobywateli
i jeśli w tej zadumie mógłby o własnych osiągnięciach
zapomnieć, otacza go rodzaj półkolistej płaskorzeźby
z przypomnieniem dotychczasowych sukcesów. Jest
więc Bajkonur, jest Astana z jej charakterystycznymi
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Dla narodu od gospodarza eleganckie bramy, ukwiecone
arkady i bijące pod niebo fontanny, prześliczne widokowo
alejki, piękna panorama gór oraz coś do zjedzenia
w licznych knajpkach. Pierwszy i Jedyny Gospodarz
może być dumny.

dziełami światowych architektów, są zabytki
kultury… Jednym słowem siedząc w swoim parku i na własnym pomniku, pierwszy prezydent
niepodległego kraju ma baczenie na wszystko.
Park Kultury i Wypoczynku
W czasach dyktatury proletariatu było
wiadomo, że proletariat oprócz wypracowywania
chwały klasy robotniczo-chłopskiej (oczywiście
sierpem i młotem, a nieraz także piórem) musiał
też odpoczywać. Ale żeby w ramach odpoczynku
mieć nad proletariatem czuwanie, bo nigdy nie
wiadomo, co takiej braci może strzelić do głowy,
na wsiach istniały wiejskie lub gminne ośrodki
kulturalne, zrzeszające np. gospodynie wiejskie
albo dziecięce grupy zainteresowane lokalnym
folklorem, a w każdym szanującym się mieście
musiał być park kultury i wypoczynku. Wyższą
formą organizowania masom rekreacji było okresowe finansowanie przez państwo wypoczynku
poza miejscem zamieszkania.
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Ozdobna brama z podwójnym rzędem korynckich kolumn wiedzie
do... Parku Kultury i Wypoczynku

Park Kultury i Wypoczynku im. Maksyma Gorkiego w Ałmaty jest odpowiednio rozległy, ma odpowiednio stary drzewostan oraz odpowiednio bogate
główne wejście. Szeroka, łukowata, biało-różowa brama
z podwójnym rzędem korynckich kolumn ozdobiona
złoconymi napisami wydaje się prowadzić do pałacu,
a nie do publicznego parku. Gdy już znajdziemy się
w środku, wita nas ze złoconego pomnika sam wielki
Maksym Gorki. Gospodarz zajmuje miejsce wśród pięknie ukwieconych, zadbanych trawników, zapraszając do

Mamy plan, by się nie zgubić, chodzimy więc po ukwieconych
alejkach, żywimy się w bajkowych budkach, wsiadamy do bajkowej kolejki, by odwiedzić świat baśni, kąpiemy się w bajkowych
basenach, a nad naszym wypoczynkiem czuwa nieustannie sam
Maksym Gorki

różnych form wypoczynku. A jest w czym wybierać…
W części północnej tego rozległego kompleksu parkowo-leśnego znajduje się piękne jezioro z plażą, jest zoo,
aquapark z typowymi wodnymi atrakcjami, jest basen,
ale przede wszystkim mnóstwo alejek spacerowych,
gdzie wśród starych drzew rosnących niekoniecznie pod
sznurek można godzinami wędrować, przysiadając na
jednej z wielu ławeczek. Głodni nie muszą się martwić,
bo liczne punkty z przekąskami, lodami i słodyczami
zaspokoją każdy gust. Idąc dalej, natkniemy się na tory
bajkowej kolejki wąskotorowej, która zabierze każde
małe i duże dziecko na przejażdżkę po świecie baśni.
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Podczas jazdy można spotkać wiele dobrze znanych
postaci klasyki gatunku. Mnie najbardziej urzekły
ciężko pracujące w kopalni krasnoludki, ale słyszałam
też okrzyki zachwytu nad postacią Kopciuszka, a i zaczarowana żaba mimo szkaradnej postaci kusiła, by
znalazł się śmiałek…
Park „podręczny”
To mój ulubiony park w Ałmaty i dlatego nadałam
mu taką osobistą nazwę. Z założenia jest podręcznym
parkiem prezydenta, bo znajduje się tuż przy jego letniej rezydencji, ale ponieważ wstęp nie jest limitowany,
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uważam, że może być podręczny dla każdego. Nie wiem,
czy tak samo sądzą liczne młode pary, które wybierają
się tu na ślubne sesje zdjęciowe, ale może wybór jest
podyktowany mnóstwem zalet tego miejsca. Jest piękne kute ogrodzenie, drzewa są posadzone w idealnie
symetrycznych rzędach, a z każdego miejsca widać jak
na dłoni prezydencką rezydencję oraz futurystyczne
budynki centrum finansowego. Zróżnicowane architektonicznie fontanny przypominają wszystkie uprzednio
oglądane, więc łatwo można utracić poczucie miejsca,
w którym się znajdujemy, a wśród idealnie utrzymanej
zieleni rozsiane są dość hm… oryginalne rzeźby. Ale…
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Prezydent ma park dosłownie za płotem swojej letniej rezydencji,
ale porządek i idealna symetria muszą obowiązywać, zanim jeszcze
znajdziemy się w samym parku, a co dopiero w środku. Piękne
ogrodzenie też jest idealnie równiutkie, „zwierzęta” odpowiednio
upozowane, nie mówiąc o innych gatunkach. Dla studzenia emocji
rozlokowano repliki różnych fontann.

O gustach się nie dyskutuje
Najlepszym przykładem pewnych „odrębności”
w postrzeganiu sztuki jest dziedziniec Akademii Sztuk
Pięknych. Ponieważ jesteśmy w Ałmaty, droga do tej
uczelni musi prowadzić przez parki i skwerki. Niektóre
nie są zbyt rozległe, a więc siłą rzeczy nie mogło się tu
zmieścić zbyt dużo zieleni. Ale jest na to rada. Wystarczy
„posadzić” trochę dodatkowych kwiatów i już jest lepiej.
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Gdy znajdziemy się na rozległym, zielonym dziedzińcu
uczelni rozwijającej plastyczne talenty uzdolnionej w tym
kierunku młodzieży, możemy sobie do woli oglądać
prace przyszłych mistrzów. Każde „dzieło sztuki” jest
opatrzone metryczką, zawierającą poza danymi twórcy
także nazwisko profesora, pod którego kierunkiem to
cudo powstawało.
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Kiedy w parku jest za mało zieleni, można ją zawsze „dokopiować”,
gdy zaś chcemy poznać dzieła rzeźbiarstwa, idziemy na dziedziniec
ASP i oglądamy je sobie do woli

A może by tak na Kok Tobe?
Jeśli w Ałmaty nie możemy dokonać wyboru,
gdzie pójść na spacer i który park jest tego dnia najatrakcyjniejszy, kierunek jest jeden: Kok Tobe. To absolutnie
szczególne miejsce, gdzie każdy nacieszy oczy zielenią,
odpocznie, pospaceruje, pobawi się z dziećmi, pojeździ
bryczką, spróbuje szaleńczego zjazdu diabelską kolejką
górską (roller-coaster), zrobi rodzinne fotografie, a także
zgromadzi zapas pamiątek na najbliższe ćwierćwiecze.
Ten, kto wpadł na pomysł zagospodarowania zielonego
wysokiego wzgórza wokół wieży telewizyjnej z wysokim

na 327 m masztem, miał naprawdę rewelacyjny pomysł
i dziś tłumy odwiedzają to miejsce każdego dnia.
Najprostszym sposobem dostania się na Kok
Tobe jest skorzystanie z kolejki linowej, której wagoniki
odjeżdżają z dolnej stacji położonej w centrum miasta
co 15 minut. Już sama podróż ponad miastem stanowi
atrakcję nie lada, bo dopiero z góry widać, jak pięknie
położona jest największa metropolia w Kazachstanie.
Gdy po opuszczeniu wagonika znajdziemy się na miejscu,
czekają nas przepiękne widoki zarówno na otaczające
górskie szczyty, jak i na położone w dole miasto. Wokół

Kok Tobe leży na górskim zboczu, na terenach wokół wieży telewizyjnej z wysokim masztem. Można tu spacerować, wpaść do zoo, pojeździć (tak jak na sąsiedniej stronie), dobrze zjeść albo odpocząć w dobrym towarzystwie.
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witającej przybyszów (oczywiście jabłkowej) fontanny
robią sobie zdjęcia całe rodziny, a fotografie gości niecodziennych (głowy państw, aktorzy, jak Gerard Depardieu czy Steven Seagal) zamieszczono na specjalnej
honorowej tablicy.
Ponieważ jesteśmy na samym szczycie wzgórza,
to nawet zadbane i pięknie zadrzewione alejki spacerowe wiodą nas nieustannie to w dół, to w górę. Podczas
takiej wędrówki wśród bogatej zieleni drzew i krzewów
napotkamy minizoo, zaprzężone w konie pięknie udekorowane bryczki, czekające by obwozić gości, place zabaw
dla dzieci, liczne bary i restauracje (jedna w ogromnej
jurcie), ale przede wszystkim niezliczone kramy, głównie z wyrobami rękodzieła artystycznego nie tylko rodzimego, ale pochodzącego również z sąsiadujących
krajów, głównie z Uzbekistanu i Kirgizji.
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Jeżeli chcemy popatrzeć
na leżące w dole miasto, zatrzymujemy się na położonych tarasowo „balkonikach” i albo odpoczywamy na jednej z licznych ławeczek, albo korzystamy
z zamontowanych tu lornetek widokowych. Teren nie jest
bardzo rozległy, ale dzięki krętym alejkom i bogactwu
roślinności można tu wędrować godzinami i wcale się
nie nudzić. W 2007 roku przybyła na Kok Tobe jeszcze
jedna atrakcja. Jest nią rzeźba wszystkich członków
zespołu The Beatles. Tak jak inni goście, zatrzymali się
na chwilę i odpoczywają na ławeczce. Nic dziwnego, że
raczej nie są sami i zawsze ktoś się z nimi fotografuje.
Aż żal zjeżdżać
z Kok Tobe w dół, ale
w Ałmaty czeka przybysza jeszcze wiele innych
atrakcji. O tych stałych
i o tych aktualnych nasi
rodacy w Kazachstanie
mogą poczytać w bardzo
interesującym kwartalniku „Ałmatyński Kurier
Polonijny”.
Pamiętając, że Ałmaty nie jest już stolicą Kazachstanu, trzeba się wybrać do odległej o ponad 1000 km
Astany. A to, co tam widziałam, opiszę w kolejnym
numerze „Gazety dla Lekarzy”.
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka z głową pełną widoków Ałmaty
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Historia w blasku klejnotów

Królewskie insygnia
wielkiej córy
Andegawenów
Joanna Dusza-Kozera

P

http://miejscaspoczynkukrolow.republika.pl/html/wawel.html

Jest rok 1887, naprzeciw Kaplicy Zygmuntowskiej wokół
kamiennego, skromnego sarkofagu królowej Jadwigi Andegaweńskiej, żony Władysława Jagiełły zgromadzili się liczJana Matejko „Jadwiga, król Polski”
nie naukowcy i profesorzy: antropolog Izydor Kopernicki,
Stanisław Odrzywolski, pomocnicy, osoby duchowne i malarz Jan Matejko. Została
podjęta decyzja o eksploracji grobowca królowej i przyszedł czas na jej wypełnienie.
Sarkofag

http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/category/location/dom-jana-matejki?page=25&order
=title&sort=desc

o zdjęciu marmurowej płyty ujrzano
i pokory wobec majestatu śmierci i makrólowej
Jadwigi
skromną trumnę z drewna sosnowego
jestatu monarszego. Więc to prawda…
(grobowiec był już otwierany w XVII
wieku) z resztkami jedwabnej tkaniny
Zamysł króla Kazimierza
obiciowej, kryjącą szkielet wysokiej,
Ponad 400 lat wcześniej Jan Dłumierzącej ok. 180 cm kobiety okrytej
gosz tak pisze w swoich „Annales seu
zetlałym wzorzystym płaszczem lampasocronicae incliti Regni Poloniae”: Rozumem
wym o spłowiałej karmazynowej barwie,
swoim i mądrością kraj wewnątrz uporządw adamaszkowej sukni o wzorze medalionu i złotorudych
kował, dostojeństwa, urzędy i służbę publiczną ustalił,
włosach, jakby przytulonej do jednego z boków trumny.
tak iż nawet pod gnuśnym i niezdolnym rządcą mogło
Obok królowej w tym miejscu prawdopodobnie spokrólestwo, na jego ustanowieniach oparte, utrzymywać byt
czywała jej maleńka córeczka Elżbieta
swój trwały, pomyślność i chwałę. O kim
Bonifacja, która zmarła mając zaledwie
tak pisał? O królu Kazimierzu, synu króla
trzy tygodnie życia, a wkrótce po jej uroWładysława I Łokietka i Jadwigi kaliskiej,
dzeniu zmarła i sama Jadwiga.
córki księcia Bolesława Pobożnego, ostatJan Matejko szybko szkicuje czaszniego króla z dynastii Piastów zasiadającekę królowej, by utrwalić ten widok dla
go na tronie polskim. W chwili gdy Dłupotomności, a profesor Kopernicki robi
gosz pisał swoje kroniki, minęło ponad
opisy zawartości sarkofagu. Wśród fałdów
sto lat od śmierci tego króla i można już
królewskiego płaszcza widać połyskujące
było dokonywać podsumowań skutków
złotem insygnia królewskie: berło i jabłko,
politycznych jego panowania; króla, któa na skroniach królowej resztki korony
ry jako jedyny otrzymał od potomnych
królewskiej. Gdy badacze pochylili się
przydomek: Wielki. Artykuł ten nie jest
niżej, by zobaczyć klejnoty koronne córy
poświęcony królowi Kazimierzowi WielAndegawenów, wzruszenie zatamowało Szkic Jana Matejki
kiemu, więc nie czas teraz na omawianie
im głos i zapadła cisza pełna szacunku „Studium czaszki królowej Jadwigi”
jego zasług, ale warto i jemu poświęcić
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http://wkrainieczarow.files.wordpress.com/2012/05/kazimierz-wielki.jpg

wojny domosłów kilka w przyszłości, gdyż
wej i dynaze skarbnicy jego myśli politycznej można czerpać pełnymi
stycznej, przekazania testagarściami do dzisiaj. Głęboko
mentu polityczrozumiany patriotyzm króla
nego w godne
polegał na budowie zdrowych
ręce. Na Kazizrębów państwa w postaci
mądrego prawa, niezawisłych
mierzu wygasała królewska linia Piastów krakowskich, linia
sądów, przejrzystego systemu
administracji państwowej, stomazowiecka nie miała znaczejącego na wysokim poziomie
nia i w końcu wygasła bezposzkolnictwa i dostępu do niego
tomnie już w XVI wieku, linia
wszystkich żaków, niezależnie
śląska nie wchodziła w grę. Król
od ich majętności, dbałości
pamiętał doskonale zmagania
o stan i bezpieczeństwo dróg,
swego ojca, kujawskiego księspławności rzek, ochronie lacia Władysława Łokietka, który
sów, kopalnictwa i żup solnych,
mieczem wyrąbywał spójność
rozkwitu wymiany handlowej,
ziem polskich, scalał rozbite na
nadzorowanego przez państwo
dzielnice ziemie polskie, twoTumba króla Kazimierza Wielkiego w katedrze wawelskiej
systemu bankowego, umocnierzył podwaliny pod Królestwo
nia granic potężnymi twierdzami, rozwoju świetnej
Polskie: jedno, silne i niepodzielne. Czy jego spuścizna
i szybkiej jak na owe czasy komunikacji, klarownej i dbamiała przetrwać tylko jedno pokolenie?
jącej o interesy Królestwa Polskiego dyplomacji i polityki
W testamencie król Kazimierz Wielki wymienia
zagranicznej. To wszystko można by z powodzeniem
i opatruje legatami swego wnuka Kaźka Szczecińskiego,
przełożyć na język współczesnej polityki. Ponieważ to,
którego już wcześniej upatrzył sobie na następcę tronu
co wtedy było podstawą dobrobytu państwa i podstawą
(mimo zawartego w 1339 roku w Wyszehradzie sojuszu
jego znaczenia na arenie międzynarodowej,
dynastycznego z węgierskimi Andegawenama taką rangę także dzisiaj.
mi, no cóż, polityka…), wychowuje go
Jednego tylko królowi Kazina dworze krakowskim i w końcu
mierzowi zabrakło. Mimo czterech
adoptuje, by uniknąć zatargów
małżeństw i kilku synów pozapolitycznych, które mogły rozmałżeńskich nie doczekał się
gorzeć po przewidywanej bezlegalnego męskiego potompotomnej śmierci króla oraz
stwa. Kiedy w 1370 r. umierał
dba o dobrze wybrane i kona Wawelu w Krakowie, jeszrzystne mariaże polityczne.
cze dwa dni przed śmiercią
Myśl króla Kazidyktował testament podkancmierza była następująca:
lerzemu Jankowi z Czarnkowa,
po jego śmierci sukcesja na
w którym najważniejsze miejsce
mocy zawartych już układów
miała kwestia sukcesji tronu polprzejdzie na linię węgierskich
skiego. Ostatnie myśli tego mądrego
Andegawenów, czyli króla Węgier
króla były poświęcone zapewnieniu bezLudwika, siostrzeńca Kazimierza Wielpieczeństwa wewnętrznego kraju, uniknięcia
kiego (Ludwik spokrewniony był przez gałąź
Kaźko Szczeciński
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czasie, na mocy układu budzińskiego nie było przewidziane dziedziczenie w linii żeńskiej, a on doczekał się
samych córek. Maria i Katarzyna umierają w dzieciństwie,
kolejna Maria rodzi się rok po śmierci króla Kazimierza
Wielkiego, a Jadwiga w 1373 lub 1374 roku. Ludwik
nie miał innego wyboru jak tylko skaptować panów
polskich i utrwalając własną sukcesję, obalić te zapisy
testamentu Kazimierza Wielkiego, które dotyczyły Kaźka
Szczecińskiego. Tak się też stało, wyznaczył regentów
i wyjechał na Węgry.
Ponieważ nie żył już brat Ludwika i jego syn
zmarły w dzieciństwie, linia węgierskich Andegawenów
opierała się na pierworodnej księżniczce Marii i młodszej
Jadwidze. Maria została przeznaczona na tron Królestwa
Polskiego, a jej rękę obiecywano Ludwikowi OrleańskieMapa Królestwa Polskiego w czasach Kazimierza Wielkiego
mu, synowi króla Francji Karola V lub margrabiemu
Kapetyngów z królewskimi rodami Francji, Anglii, Nebrandenburskiemu Zygmuntowi Luksemburczykowi,
apolu i Sycylii). Ponieważ początkowo Ludwik przez
synowi cesarza Karola IV. Ostatecznie Marię zaręczono
wiele lat nie miał potomstwa, a zdrowia był słabowitego
z Zygmuntem Luksemburczykiem, który miał przejąć
(w końcu jednak doczekał się córek, które w myśl prawa
w przyszłości tron Polski (w jego żyłach płynęło trochę
nie mogły dziedziczyć), po jego śmierci tron Polski miał
krwi piastowskiej, gdyż był przez Elżbietę pomorską
przejąć Kaźko Szczeciński, w testamencie otrzymujący
wnukiem Kazimierza Wielkiego) i natychmiast wysław lenno: księstwo sieradzkie, łęczyckie, dobrzyńskie,
no do Polski, by już objął we władanie swoje przyszłe
kasztelanię bydgoską, kruszwicką, grody Złotów i Wałcz.
królestwo.
Jak spojrzymy na mapę Królestwa Polskiego, to doskonale
Tymczasem młodsza Jadwiga została poślubiona
zrozumiemy o co chodziło królowi Kazimierzowi – przez
sponsalia per procuro w Haimburgu w wieku lat czterech
usynowionego i wprowadzenie w prawa dynastyczne
przez księcia austriackiego Wilhelma Habsburga i to
księcia Kaźka mieliśmy uzyskać dostęp do Morza Bałmałżeństwo miało być tylko w przyszłości potwierdzone
tyckiego i rozszerzyć strefę wpływów na jego basen. Myśl
przez jego „konsumpcję”, a to wymagało osiągnięcia przez
genialna, historia zdecydowała inaczej.
dziewczynę lat dwunastu i chłopca lat czternastu, czyli
anni nubiles. Jadwiga była od
Król Ludwk
początku przeznaczona na tron
Król Kazimierz Wielki zmarł 5 listoWęgier, co potwierdził na łożu
pada 1370 roku i kiedy na dwór krakowski
śmierci król Ludwik Węgierski
przybył Ludwik Węgierski… było już po
w 1382 roku.
pogrzebie. Fakt bez precedensu, gdyż zaZygmunt Luksemburczyk
wsze pogrzebanie władcy było obowiązkiem
jako dominus regni Poloniae
i przywilejem jego następcy, który tym saprzebywał na ziemiach polskich
mym potwierdzał ciągłość władzy i swoje
i zabiegał o względy możnoprawa do tronu.
władztwa, tymczasem regencję
Ludwik został koronowany na króla
na Węgrzech objęła wdowa po
Polski i obejmował tron, ale natychmiast poLudwiku Węgierskim Elżbieta
jawiał się znowu problem sukcesji: w owym Król Polski i Węgier Ludwik II Węgierski
Bośniaczka, która ponad głową

46

3_2013

marzec

Historia w blasku klejnotów
w drodze dyplomatycznych i mocno zawiłych zabiegów
unieważnić zawarte w Haimburgu małżeństwo. Problem
wielki, gdyż panowanie Kazimierza Wielkiego bardzo
zmieniło podejście szlachty, mieszczaństwa i chłopstwa
do pojęcia państwa polskiego. Król uważał się jedynie za
głowę państwa, jego zarządcę, za osobę odpowiedzialną
przed poddanymi i historią za utrzymanie granic kraju,
jego dobrobytu i wysokiej pozycji na arenie międzynarodowej, ale nie za jego właściciela! Patrymonialna
koncepcja sprawowania władzy zaczynała odchodzić
w przeszłość. Nie należy się dziwić, że nie podobało się
Polakom oddanie z takim trudem scalonego po rozbiciu
dzielnicowym Królestwa Polskiego w strefę wpływów
austriackich Habsburgów.

Jadwiga królem Polski
Przywileje i dyplomacja
Po przedłużających się pertraktacjach
Nic nie było jednak proz matką Jadwigi, Elżbietą Bośniaczką,
ste. Na mocy wydanego w 1374
z nieustalonym statusem małżeńskim,
roku przywileju koszyckiego
w 1384 roku księżniczka zjawia się
król Ludwik obiecał Polawreszcie na ziemiach polskich witana
kom tę córkę, którą wyznaprzez licznie zgromadzoną szlachtę
czy on, jego matka (Elżi włościan. Tak Jan Długosz opisuje
bieta Łokietkówna, siostra
jej przyjazd: przybyła do Krakowa ze
Kazimierza Wielkiego) lub
wspaniałą królewską wyprawą w złocie,
żona. W zamian za utrzysrebrze, naczyniach i szatach kosztowmanie tego układu szlachta
nych, klejnotach, purpurze i jedwabiach.
polska otrzymała przywilej
W październiku tego samego roku zostaje
podatkowy. Teraz, po śmierci
koronowana na króla Polski, jest jedyną kobieLudwika, panowie szlachta mieli
Wilhelm
Habsburg,
tą-królem zasiadającą na naszym tronie.
spory problem: jak dotrzymać tych pozwany Życzliwym
Polski ceremoniał koronacyjny był bardzo
stanowień, mając za królową nie Marię,
piękny, bogaty w liczne symbolizmy, zawiłe procedury,
lecz Jadwigę Andegaweńską, a równocześnie nie stracić
korzyści finansowych? Arcytrudna sztuczka się udała,
błyskawiczne połączenie sił Wielkopolan z Małopolanami dało proste stwierdzenie faktu: królową może być
tylko ta księżniczka, która będzie sprawować bezpośrednie rządy w Królestwie Polskim. Tym razem w grę
wchodziła jedynie Jadwiga.
Panowie polscy z chwilą ostatecznego przeznaczenia księżniczki Jadwigi Andegaweńskiej na tron
Polski mieli jeszcze jeden problem: Jadwiga była mężatką
i albo przyjmowali jej męża Wilhelma Habsburga na
księcia-małżonka, albo na króla Polski, albo… musieli
Obraz Władysława Rossowskiego „Wjazd Jadwigi do Krakowa”
http://grafik.rp.pl/grafika2/441930,454548,16.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Wilhelm_H.jpg

http://www.pakosc.pl.tl/El%26%23380%3Bbieta-Bo%26%23347%3Bniaczka.htm

Zygmunta doszła
do porozumienia
z Polakami. Testament Ludwika
został bezceremonialnie obalony
i Węgrzy wybrali
na swoją władczynię… starszą córkę króla,
czyli Marię, tym
samym Jadwiga
Elżbieta Bośniaczka, matka Jadwigi
w naturalny spoz córką Marią przy ciele Ludwika
sób stawała się następczynią tronu polskiego.
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był symbolicznymi i mistycznymi
i stojącego boso króla namaścić,
zaślubinami króla z jego państwem
a następnie ubrać w przebogate
i narodem. Obrzęd trwał 4 dni i zaszaty koronacyjne. Po otrzymaniu
czynał się uroczystym pogrzebem
miecza król ciął nim trzykrotnie
poprzedniego władcy (stąd wymowpowietrze na znak krzyża, a następny jest pośpiech przy pogrzebie Kazinie wszyscy uczestniczyli w mszy
mierza Wielkiego!) – Osoba Pańska
koronacyjnej. Po mszy prymas
umiera, Korona nie umiera. W dniu
prowadził króla do tronu: – Stań
poprzedzającym koronację król odi dzierż odtąd to miejsce! – i nabywał spowiedź, rozdawał jałmużnę
kładał na skronie króla koronę,
ubogim i ceremonialnie przechodził
podawał pierścień koronacyjny na
w pielgrzymce z Wawelu na Skałkę.
znak zaślubin z królestwem, berPrzez cały dzień król pościł. W dniu
ło i jabłko królewskie. Po wyjściu
koronacji, osobiście budzony przez
z katedry król był poprzedzany
prymasa Polski, którym zwyczajowo
przez chorążego z rozwiniętym
był arcybiskup gnieźnieński, ubrany
sztandarem i marszałka wielkiego
Józef
Simmler
„Przysięga
Królowej
Jadwigi”
w szaty koronacyjne przypominające
z laską podniesioną do góry. Dalsze
biskupie szaty kapłańskie (subjaty, czyli trzewiki, albę,
uroczystości były związane z pasowaniem kandydatów
dalmatykę, kapę i rękawice) udawał się do katedry,
na rycerzy, odbieraniem hołdów wasali, mieszkańców
poprzedzany marszałkiem wielkim niosącym laskę
stolicy, ucztami i rozdawaniem srebrnych i złotych monet
opuszczoną w dół, chorążym niosącym zwinięty sztandar
uczestnikom obrzędów koronacyjnych. Jadwiga stała
królewski oraz kasztelanami, miecznikami i wojewodami
się pomazańcem, królem i jedynym władcą Królestwa
dzierżącymi insygnia koronacyjne.
Polskiego, potęgi ówczesnej Europy.
Ponieważ Jadwiga była nieletnią dziewczynką,
sporządzono dla niej nowe insygnia. Sam obrzęd koKim była niespełna jedenastoletnia
ronacji zaczynał się od złożenia przez króla przysięgi
dziewczynka, która obejmowała
wierności i obietnicy służenia wierze, kościołowi, spratron?
wowania sprawiedliwych rządów i obrony królestwa.
Jadwiga spędziła swoje dzieciństwo na dworze
Prymas pytał głośno zebranych, czy chcą służyć królowi.
w Budzie i Wyszehradzie, które to dwory należały do
– Radzi, radzi, radzi! – odpowiadali gromko zebrani
najświetniejszych w Europie, a ogrom i przepych zamku
i dopiero wtedy prymas mógł rozebranego do bielizny
wyszehradzkiego liczącego ponad 350 komnat nie miał

Zamek Wyszehrad na Węgrzech
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Psałterz floriański

Jedenastoletnia Jadwiga z rodu Andegawenów,
dziedziczka Piastów, koronowany król Polski, której
uroda już zaczęła budzić podziw na dworach europejskich, była idealną kandydatką na żonę. Kłopot w tym,
że żoną już była, ale nadzieja licznych konkurentów do
jej ręki podsycana była nieskonsumowaniem – według
obyczaju równemu prawu – tego zawartego w dzieciństwie małżeństwa. Mężem Jadwigi był Wilhelm
Habsburg, kandydatem do ręki Zygmunt Luksemburski (sic!), pojawił się też Ziemowit IV mazowiecki
(z bocznej linii Piastów mazowieckich) oraz… Jogaiło
Olgierdowicz, książę litewski, którego spolszczyli mu
współcześni na Jagiełło.
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Kandydatura Zygmunta nie wchodziła w grę,
próba porwania Jadwigi przez Ziemowita została udaremniona, negocjacje z Jagiełłą trwały w najlepsze, gdy
w Krakowie zjawił się niespodziewanie sam książę Wilhelm, wówczas czternastoletni. W tym momencie po
raz kolejny panowie możnowładcy okazali przezorność.
Wilhelm zastał zamknięte bramy miasta i musiał zamieszkać nie w zamku, ale u Gniewosza z Dalewic. Wiedziano,
że (późniejszy święty) Tomasz z Akwinu dał Jadwidze
dyspensę i mogła formalnie dopełnić aktu małżeństwa
już w wieku lat jedenastu i pół, prawdopodobnie (bo
nie znamy dokładnej daty urodzin Jadwigi) termin ten
mijał właśnie w sierpniu i dlatego Wilhelm ukradkiem
przybył do Krakowa. Sytuacja była naprawdę groźna,
ale i nieco humorystyczna, gdyż panowie polscy nie
mogli oficjalnie odmówić Wilhelmowi spotykania się
z Jadwigą, ale nie spuszczali z oczu nawet na moment
młodej pary, spędzającej wspólnie czas w krużgankach
klasztoru franciszkańskiego, by nie doszło do konsumpcji
zawartego małżeństwa.
Musieli śledzić Wilhelma nawet w nocy, gdyż
książę potajemnie pojawił się na Wawelu późnym wieczorem 23 sierpnia (prawdopodobnie za zgodą Jadwigi),
nie został do jej komnaty wpuszczony, lecz siłą wyrzucony przez Dobiesława z Kurozwęk z zamku i z miasta.
Zdania co do tego, czy Wilhelm odwiedził Jadwigę
w jej komnacie sypialnej, były rozbieżne. Posłużyło
to w przyszłości posądzeniu Jadwigi o bigamię po jej
późniejszym ślubie z Jagiełłą.
Historia przekazuje nam obraz Jadwigi, która
głęboko dotknięta postępowaniem panów koronnych rozporządzających jej ręką, chce razem z Wilhelmem opuścić
Kraków, rąbiąc toporem w bramę wawelską. Dopiero
http://bialczynski.files.wordpress.com/2009/09/krak-trzy-gorypodgorza-700px-nuremberg_chronicles_-_cracovia.png

http://www.wsp.krakow.pl/whk/zabytki/p_florian.html

sobie równych. Odebrała bardzo staranne wychowanie,
prawdopodobnie znała pięć języków obcych, płynnie
posługiwała się łaciną, grała na instrumentach, świetnie
jeździła konno, polowała z zapałem, pięknie haftowała,
czego dowody możemy do dzisiaj oglądać na Wawelu.
Z uwagi na bliskie związki Andegawenów z rodami
Francji i Sycylii oraz Neapolu, a także na swój pobyt na
dworze austriackim, gdzie poznawała kulturę i obyczaje
kraju swego przyszłego męża Wilhelma, Jadwiga zapewne
miała podstawy, by żądać znacznie więcej samodzielności w działaniu. Młodziutka królowa prowadziła
też znakomitą kuchnię, gości podejmowała drogimi
winami, sprowadzała dla siebie cenne tkaniny ozdobne,
klejnoty, dzieła sztuki zdobniczej. Ceniła dobrą muzykę i dbała o muzykantów i kantorów, osobiście zleciła
przetłumaczenie księgi psalmów „Psałterz floriański”
na język polski.
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Akt układu polsko-litewskiego
w Krewie
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z Wilhelmem. W podarunku ślubnym od
pod wpływem permęża otrzymuje Jadwiga oprócz godnych
swazji i odwołania
jej klejnotów przepiękną szkatułkę z kości
się do jej obowiązków
słoniowej.
wobec Polski przez
Po zaślubinach przychodzi czas
sędziwego Dymitra
na wspólne życie królewskiej pary. Jakie
z Goraja Jadwiga zoono było? Nie znamy wielu szczegółów
stawia bramę w spoich pożycia, ale nie było ono zapewne
koju. Zapewne była
łatwe. Jagiełło był od Jadwigi starszy o 20
wychowana w duchu
lat, nie znał języka polskiego, pochodził
obowiązków dynaz nieznanego kraju, o zupełnie innej kulstycznych, nie była
turze i obyczajach, był uważany niemalże
też pytana o zdanie
za barbarzyńcę. Chociaż to Jadwiga była
na temat wyboru małkrólem dziedzicznym i nosiła koronę, to
żonka, ale poczucie
godności i prawdopo- Obraz Jana Matejki „Dymitr z Goraja wstrzymujący Jadwi- jednak średniowieczne zwyczaje oddawały pierwszeństwo mężczyźnie. Jadwiga
dobnie młodzieńcze gę od wyłamania drzwi na zamku w Wawelu
miała swój dwór, swoją „szkatułę” (czyli własne środki
uczucie łączące ją z Wilhelmem domagało się walki
finansowe), prowadziła własną kancelarię i sekretariat,
o swoje prawa. Ostatecznie Jadwiga rezygnuje z ucieczki
podejmując liczne wysiłki dyplomatyczne w celach
i z pokorą poddaje się losowi króla, który jest kobietą
ważnych z punktu widzenia Królestwa Polskiego. Poi dla pełnego sprawowania rządów potrzebuje ramienia
dobnie było z Jagiełłą, który bardzo często wyjeżdżał
mężczyzny, księcia krwi…
w podróże po kraju, nieustannie wymagającego uwagi
władcy i decydowania w niezliczonych sprawach bieżąUnia Polski z Litwą
cych. Wszystko jednak dobrze świadczy o ich mądrości
Nie wiemy, kto wpadł na pomysł połączenia Krói odpowiedzialności, bo historia nie przekazała nam
lestwa Polskiego i Księstwa Litewskiego unią personalną,
wieści o żadnych konfliktach. Współpraca królewskich
ale było to zaiste genialne posunięcie. Książę litewski
małżonków musiała układać się harmonijnie. Jan Długosz
Jogaiła Olgierdowicz przybywa do Krakowa w 1386
pisze o Jadwidze: miała wstręt do Jagiełły, (…) ilekroć
roku i po chrzcie, będącym równocześnie chrztem
zbliżał się do niej, z gniewem odwracała się od niego. Czy
Litwy przybiera imię Władysław i poślubia Jadwigę
tak było? Kto wie, gdyż para królewska kilkanaście lat
Andegaweńską, która wcześniej odwołała swoje zaślubiny

Symboliczny obraz Piotra Stachiewicza „Chrzest Litwy”
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nie mogła doczekać się potomka. Ale z drugiej strony
Długosz nie znosił Litwina Jagiełły i rzadko pisał o nim
coś pozytywnego.
Jadwiga waleczna i honorowa
Królowa nabywała doświadczenia w rządzeniu,
a zadatki miała znakomite nie tylko z powodu starannego
wychowania, ale i osobistych przymiotów. Już w rok po
ślubie stanęła na czele wojsk polskich i poprowadziła
je (z sukcesem!) na Ruś w celu objęcia ziem będących
testamentalnie w jej władaniu. W następnym roku
musiała wysilić wszystkie umiejętności dyplomatyczne
i bronić swego honoru: Habsburgowie niezadowoleni
z obrotu spraw w Polsce wytoczyli królewskiej parze
proces i to przed samym trybunałem papieskim. O co?
O bigamię (sic!), gdyż Wilhelm udowadniał, że jego
małżeństwo z Jadwigą zostało skonsumowane i wobec
tego ślub z Jagiełłą jest z mocy prawa nieważny. Słowo
przeciwko słowu… Papież Urban VI miał nie lada kłopot, gdyż nieskazitelna postawa królowej Jadwigi i jej
wysokie koneksje były powszechnie znane. Z drugiej
strony miał naprzeciwko słowa następcy tronu cesarstwa
austriackiego... Z trzeciej strony Władysław Jagiełło
stawał się mężem chrześcijańskim i szerzył nową religię
na ziemiach litewskich... Z czwartej strony polska para
królewska bogato wyposażała budowane przez siebie
liczne kościoły i klasztory nie tylko w Królestwie Polskim,
ale i na Litwie… Z piątej strony to samo dotyczyło Rusi
halickiej. Z pomocą papieżowi pospieszył przypadek,
gdyż zmarł ojciec Wilhelma, cesarz Leopold III i książę
nie zgłosił się na rozprawę przez trybunałem, kończąc
tym samym kwestię legalności małżeństwa byłej żony.
Problem musiał być jednak bardzo istotny, gdyż cała
sprawa została zamknięta bullą papieską i uroczystym
błogosławieństwem papieża dla króla Władysława Jagiełły.
Tymczasem chrystianizacja Litwy była solą w oku
zakonu krzyżackiego, który uważał ziemię litewską
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i żmudzką za swoją strefę wpływów oraz dobra nadane
im wcześniej przez papieży. Tak istotnie było, ale nikt
wtedy nie myślał o chrystianizacji Litwy przez małżeństwo jej księcia z królową Polski, nikt nawet nie brał pod
uwagę tego, że Kazimierz Wielki umrze bezpotomnie,
a jego następca Ludwik Węgierski nie będzie miał syna.
Krzyżacy bardzo umiejętnie wykorzystywali wątpliwości podnoszone przed sądem papieskim przez księcia
Wilhelma i odmawiali prawa do tronu Jagielle, ale nie
mogli tego zrobić w stosunku do Jadwigi Andegaweńskiej, króla Polski. Stąd liczna korespondencja Jadwigi
z mistrzem Zakonu Konradem Wallenrodem i jej zabiegi dyplomatyczne. W końcu jednak doszło do wojny
litewsko-krzyżackiej, a narastające zatargi z Polakami,
konflikty zbrojne i wzajemne oskarżenia doprowadziły
po latach do bitwy pod Grunwaldem.
Królowa podejmowała też liczne inicjatywy w celu
odebrania Krzyżakom ziemi dobrzyńskiej (bardzo ważnej
strategicznie), spotkała się nawet w tym celu z kolejnym
mistrzem Zakonu, Konradem von Jungingenem we
Włocławku, ale bez powodzenia. Natomiast sukcesem
dyplomatycznym Jadwigi było pogodzenie zwaśnionego
Jagiełły ze swoim bratankiem Witoldem Kiejstutowiczem.
Trzeba też dodać, że właśnie królowa bardzo dbała o to,
by Litwa i jej rządca Witold nie uniezależnił się od
Korony i sprzeciwiała się wszystkim decyzjom księcia
podejmowanym bez zgody pary królewskiej.
Piękna i miłościwa
Działalność królowej Jadwigi była bardzo różnorodna. Obdarzona wielką kulturą osobistą i autentycznym
urokiem, wysoka, powszechnie uważana za piękność,
miała dużą łatwość nawiązywania bliskich kontaktów
z ludźmi. Musiała też być niezwykle wrażliwa na biedę
i cierpienie zwykłych ludzi, bo liczne legendy o królowej
i żywa pamięć jej dobroci, trwające przez wiele wieków,
świadczą, że były prawdziwe. Słynne słowa Jadwigi: A któż
im łzy powróci? wypowiedziane do Jagiełły, który wynagrodził pieniędzmi skrzywdzonych włościan, świadczą
o jej nowatorskim podejściu do obowiązków wobec
poddanych, chrześcijańskim i głęboko humanitarnym.
Jadwiga, posiadająca znaczne dobra własne,
była fundatorką wielu obiektów: kościoła św. Ducha

3_2013

marzec

http://www.krodo.pl/atrakcja/szczegoly/4383/

Historia w blasku klejnotów

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Karol_marconi_Statuty_wi%C5%9Blickie.jpg

budowę nowoczesnego pańi hospicjum w Bieczu, kościoła
stwa, Corona Regnis Poloniae.
karmelitów w Krakowie, kościoła św. Krzyża w Krakowie,
Co, oprócz jednej religii i jedołtarza Wniebowzięcia w katenego monarchy, mogło scalać
państwo zbudowane z kilku
drze wawelskiej, klasztora bedzielnic i walczące o rozszenedyktynów słowiańskich na
rzenie swojej strefy wpływów
Kleparzu, kościoła św. Barbary
w Krakowie, kościoła NMP na
o Śląsk, Pomorze, Mazowsze,
Ruś? Klarowny podział terytoPiasku w Krakowie. Wspomagała cystersów w Koprzywni- Najstarszy w Polsce szpital w Bieczu
rialny i układ administracyjny
cy, dominikanów we Lwowie i Sandomierzu, katedrę
oraz przejrzyste, spisane prawo. Tak myślał król i tak
w Wilnie i w Trokach, bursę studencką w Pradze na
też konsekwentnie swój plan realizował. Przeto my,
Uniwersytecie Praskim, gdzie studiowali także Litwini,
Kazimierz z Bożej łaski król polski, pospołu z rycerstwem
co było osobistą zasługą Jadwigi.
naszym zobaczywszy z Bożą pomocą to, że od dawnych
Legenda mówi, że w czasie modlitwy w katedrze
czasów w ziemiach królestwa naszego częstokroć w sądach,
wawelskiej, przed ołtarzem z jej ulubionym krzyżem
nie według zgody powszechnej, ale podług swego rozumu
(późniejszym Czarnym Krucyfiksem) miała objawienie
i rozsądku sądzili, stąd takie same sprawy sądzone były
i ukrzyżowany powiedział do niej: – Czyń, co widzisz!
rozmaicie, co rodziło u naszych poddanych sprzeciwy
i zamieszanie niemałe, przeto ku chwale Bożej i Matki
Akademia Krakowska
Jego i wszystkich świętych, a nade wszystko w interesie
Jadwiga oprócz licznych dzieł jej wrażliwości
naszych poddanych ułożyliśmy ten zbiór praw, chcąc, aby
na potrzeby cierpiących i chorych, potrzeby kościoła
odtąd aż po wieczne czasy według tych statutów wszyscy
i chrystianizowanej Litwy, zobaczyła też zaniedbany
pospolicie (jednakowo) w sądach królestwa naszego
spadek po swoim wielkim przodku, królu Kazimierzu
sądzili i byli sądzeni.
Wielkim – zobaczyła Akademię Krakowską.
Od początku panowania przy okazji spotkań ze
Żeby zrozumieć znaczenie Akademii Kraszlachtą, różnych zjazdów i obrad powoli kodyfikowano
kowskiej, musimy cofnąć się do czasów Kazimierza
prawa, wyjaśniano i precyzowano jego zapisy. Nie udało
Wielkiego. Król mądrze i dalekowzrocznie planował
się zunifikować prawa na terenach całego królestwa,
pozostały odrębności w prawie zwyczajowym Małopolski
i Wielkopolski, ale mądry król
zdawał sobie z tego sprawę i nie
dążył na siłę do wprowadzenia
jednolitych zapisów prawnych.
Jako że wśród poddanych naszych
i innych książąt lud rozmaity się
znajduje, chcemy aby tak w Wielkopolsce, jak i w ziemi krakowskiej jednakim prawem i sądem
sądzono. To była praca rozpisana
na pokolenia i tak też Kazimierz
postępował. Jeśli było prawo (tzw.
statuty wiślicko-piotrkowskie),
Karol Marconi „Statuty wiślickie”
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to musiały istnieć dobrze zorganizowane sądy cywilne.
W kształcie studium i jego przywilejach znać
Ponieważ nikomu nie można odmówić prawa najwyższej
rękę i troskę naszego genialnego króla. Nauczanie uniobrony, dlatego postanawiamy, że w sądach naszego
wersyteckie obejmowało: „sztuki wyzwolone”, prawo,
królestwa każdy człowiek, jakiegokolwiek byłby stanu
medycynę i teologię. „Sztuki wyzwolone” stanowiły
i kondycji społecznej, może i powinien mieć swojego
niższy kurs nauczania uniwersyteckiego: quadrivium,
adwokata, opiekuna czy rzecznika.
czyli arytmetyką, geometrię, muzykę i astronomię oraz
trivium, czyli gramatykę, retorykę i dialektykę. „Sztuki
Król Kazimierz potrzebował jeszcze jednej rzeczy: ludzi! Wykształconych prawników i urzędników
wyzwolone” dawały stopień bakałarza, natomiast stopnie
państwowych, którzy realizowaliby jego plan dobrze
uniwersyteckie tytuł magistra. Akademia krakowska
zorganizowanego, opartego na jednolitym prawie, z niemiał aż 8 katedr prawa! (rzymskiego i kanonicznego), 2
zawisłą władzą sądowniczą państwa. Ogromne państwo
katedry medycyny oraz 1 katedrę „sztuk wyzwolonych”.
o dużym znaczeniu międzynarodoNa początku nie było katedry teologii.
wym potrzebowało wykształconych
Liczba katedr prawa doskonale
dyplomatów, pisarzy, budowniczych
ilustruje, czym miała być w zamyśle
oraz artystów pędzla i dłuta. Od pokróla akademia. Profesorowie akaczątku panowania król wspomagał
demii byli uposażeni na żupach solfinansowo licznie wyjeżdżających za
nych w Bochni i Wieliczce, czyli włości
granicę duchownych polskich, któkrólewskiej, to bardzo ważne, gdyż
rzy kształcili się na uniwersytetach
dawało podstawę solidnych finansów
w Padwie, Bolonii, Paryżu i Pradze.
pracowników naukowych i ich niezaJuż w 1351 roku król wysłał na dwór
leżność. Korporacja studentów wybiepapieski (przyjęło się, że decyzję
rała ze swego grona rektora, który miał
w sprawie powstania uczelni podejteż władzę sądowniczą w sprawach
mował osobiście papież i on też był
właściwych dla uczelni, natomiast nie
Akt fundacyjny „Studium generale”
nieformalnym zwierzchnikiem unimiał władzy w kwestiach karnych, np.
wersytetów) Floriana Mokrskiego w celu propagowania
zabójstwo podlegało sądom królewskim. Katedry były
idei uniwersytetu krakowskiego. Niestety, nie było ku
obsadzane głosami studentów, ale tutaj król zastrzegł
temu sprzyjającej atmosfery i dopiero w 1363 roku,
sobie prawo zatwierdzenia kandydata, wyrażając tym
po ostrej suplice Kazimierza, papież Urban V zasięga
samym dbałość o poziom nauczania tej uczelni, która
opinii arcybiskupa gnieźnieńskiego i bullą papieską
w założeniu miała kształcić kadry państwowych urzędwydaje decyzję o powstaniu akademii w królewskim
ników. Studenci mieszkali w kwaterach, których czynsze
mieście Krakowie.
ustalano wspólnie, tzn. przez przedstawicieli mieszczan
W następnym roku król Kazimierz wydaje przyi samych studentów. Wysokość czynszu nie mogła być
wileje dla studium generale i zatwierdza statut uczelni,
dowolnie podwyższana, a stan kwater musiał być należyty.
której dokumenty opracowują: kanclerz Janusz SuchyStudenci mieli też pierwszeństwo najmu.
wilk, arcybiskup Jarosław Bogoria i Florian Mokrski.
Dopiero później król ofiarował wszechnicy wieś
Warto poznać piękny fragment aktu fundacji: Niechże
Bawół na terenie dzielnicy Kazimierz, jako miejsce buwięc tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydawała
dowy pierwszego kolegium uniwersyteckiego. Studenci
męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne
w swoich sprawach mogli jeździć po całym Królestwie,
i w równych umiejętnościach biegłe… Niechże do tego
nie płacąc myta ani cła. Żywność przywożona dla stumiasta Krakowa zjeżdżają się swobodnie i bezpiecznie
dentów i pracowników naukowych również nie podlegała
wszyscy mieszkańcy królestwa naszego i krajów przyległych,
ocleniu. W razie napadu rabunkowego król gwarantował
ale i inni ze wszystkich stron świata.
zwrot poniesionych kosztów utraconej majętności. Nawet
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rabunek poza granicami kraju
erygowanie katedry teologii.
skutkował działaniami dyploGłównym argumentem były
matycznymi o odszkodowanie
potrzeby związane z chrystiapozyskane z zagranicy. Ponienizacją Litwy i Rusi, i one chyważ wielu studentów i ich roba przeważyły. W 1397 roku
dziny zaciągało pożyczki, by
papież Bonifacy IX ogłosił
móc sfinansować naukę, król
bullę, którą podnosił Akadewiedząc o tym, wyznaczył zamię Krakowską do godności
ufanego Żyda, który udzielał
uniwersytetu. Ponad trzy lata
pożyczek nisko oprocentowazajęło kompletowanie mąnych przeznaczonych na cele
drej kadry nauczycieli stanu
naukowe – było to 25% w skali
duchownego, reorganizacja
roku (w owym czasie bardzo
i unowocześnienie statutu
niska stopa procentowa).
uczelni, brakło jedynie środKról pozostawił sobie
ków finansowych.
największy przywilej: promoW 1399 roku para krówania studentów miał dokonylewska doczekała się wreszwać kanclerz królewski, było to
cie potomstwa. Wiadomość
jednak nie do zaakceptowania
o ciąży królowej była radosną
Jan
Matejko
„Założenie
Szkoły
Głównej
przeniesieniem
do
dla papieża, który nie zgodził
wieścią dla Polaków, ale było
Krakowa ugruntowane”
się na ten punkt, bo za barto też wydarzenie polityczdzo pachniał on świeckością
nej rangi, gdyż mające się
i niezależnością. Ostatecznie
narodzić dziecko było nie
egzaminy przyjmował i zatylko dziedzicem Korony, ale
twierdzał biskup.
gwarantem zawiązanej unii
personalnej z chrześcijańską
Po śmierci króla Kazimierza akademia podupadła,
Litwą. Sam papież Bonifacy
IX obiecał być jego ojcem
w czasie panowania Ludwika
Węgierskiego nikt nie pilnochrzestnym.
wał finansów uczelni, król
Jadwiga źle znosiła
przebywał w Wyszehradzie,
swój stan i pełna była złych
Dziedziniec Collegium Maius
a w Pradze miał przecież swój
przeczuć. Uszczęśliwiony
własny uniwersytet, założył też kolejny w Pécs. Następne
Jagiełło na czas rozwiązania polecił ozdobić komnaty
lata też nie sprzyjały nauce i chociaż wiemy, że uczelnia
królowej najcenniejszymi tkaninami i przedmiotami,
funkcjonowała w 1390 i w 1392 roku, to jednak odbiegała
ale Jadwiga odpowiedziała: – Już dawno wyrzekłam
od tego, o czym myślał wielki i ostatni Piast. Taki stan
się przepychu tego świata i nie chcę z niego korzystać.
rzeczy zastała królowa Jadwiga.
W niebezpieczeństwie śmierci, które często występuje
przy porodzie, Panu Bogu, który mnie uwolnił od hańby
Staraniem Jadwigi
bezpłodności i obdarzył macierzyństwem, chcę się podoKraków ma uniwersytet
bać nie w blasku drogich kamieni i złota, ale w pokorze
Ponad jedenaście lat trwały dyplomatyczne zai łagodności. 22 czerwca 1399 roku przyszła na świat
biegi Jadwigi u papieża, by przywrócić do życia uniElżbieta Bonifacja, ale zmarła trzy tygodnie po urodzeniu.
wersytet krakowski i od razu podnieść jego rangę przez
Wkrótce po niej zmarła Jadwiga, najprawdopodobniej
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na skutek gorączki połogowej lub komplikacji poporodowych (badania szkieletu królowej przeprowadzone
w 1949 roku potwierdziły niekorzystną anatomicznie
budowę miednicy kostnej królowej). Jadwiga została
pochowana razem z córką 19 lipca tego samego roku
na Wawelu, w katedrze, po stronie eucharystii.
Królowa Jadwiga nie doczekała rozkwitu ukochanej uczelni, ale przyczyniła się doń w znacznym
stopniu. Kiedy po jej śmierci w 1399 roku otwarto
testament, okazało się, że wszystkie swoje kosztowności (a samej biżuterii było ponad 10 kilogramów!),
wszystkie dobra materialne legatem przeznaczyła na
sfinansowanie rozbudowy Uniwersytetu Krakowskiego,
słusznie zwanego później Jagiellońskim. Król Władysław Jagiełło zatwierdził i umocnił
testament Jadwigi zreformowaniem
„Annales seu
i wydaniem kolejnych przywilejów
cronicae incliti
dla uczelni w pierwszą rocznicę
Regni Poloniae”
– „Roczniki, czyli
śmierci królowej. W 1400 roku
kroniki słynnego
nawiązując do przywilejów kaziKrólestwa
mierzowskich, król pisał: Studium
Polskiego”,
autorst
wa Jana
generale już dawno, mianowicie za
Długosza
czasów sławnej pamięci Kazimierza
króla polskiego… rozpoczęte, lecz
z powodu pewnych przeszkód nie kontynuowane… w mieście Krakowie odnowiliśmy i na nowo ufundowaliśmy.
Rektorem Uniwersytetu Krakowskiego został Stanisław
ze Skalbmierza, a na uczelni studiowało wtedy 203 żaków.
•
...Tak, prawdą okazały się legendy, prawdą były
słowa wdzięcznych Polaków przekazywane z pokolenia
na pokolenie – w grobie królowej Jadwigi Andegaweńskiej Hedvigis Dei gracia regina Polonie, necnon terrarum

55

Nagrobek Królowej Jadwigi w katedrze wawelskiej

Insygnia grobowe królowej Jadwigi

Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiavie, Pomoranieque domina et heres, princepsque Lithuanie suprema
et heres Russie nie znaleziono żadnych kosztowności.
Korona królowej była wykonana z pozłoconej skóry,
jabłko i berło królewskie z pozłoconego drewna lipowego. Całe jej bogactwo, cały ziemski splendor władzy,
wszystkie pamiątki i drogocenności przekazała na odbudowę i rozwój Uniwersytetu Krakowskiego, uczelni
stworzonej genialna myślą jej wielkiego dziada, króla
Kazimierza Wielkiego.
Wychowankiem tej uczelni
był także wspomniany przez mnie
Jan Długosz. Kronikarz i wychowawca synów króla Kazimierza IV
Jagiellończyka, syna Władysława Jagiełły, dzięki któremu możemy dzisiaj
poznawać zamierzchłe dzieje i pełną
chwały historię Królestwa Polskiego.
Tutaj śpi Jadwiga, gwiazda
Polski... która poskromiła swe serce przez rozum i zwyciężyła samą siebie z siłą olbrzyma. Była podporą kościoła,
bogactwem duchownych, rosą ubogich, honorem szlachty,
pobożną opiekunką biedaków... Wolała być słodką niż
potężną, nie było w niej cienia dumy i gniewu... (francuskie tłumaczenie starego napisu nagrobnego królowej
Jadwigi).
http://sbc.wbp.kielce.pl/Content/1031/rekopisy/1.jpg

Szaty grobowe królowej Jadwigi w trakcie konserwacji

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1044608noc-kosciolow-wyjatkowy-pokaz-szat-sw-jadwigi.html
http://www.katedra-wawelska.pl/
http://www.szkolapolskaflorida.com/jadwiga.html
swieta_jadwiga,35.html

Historia w blasku klejnotów

Joanna Dusza-Kozera
internista i endokrynolog

3_2013

marzec

– KELNER! W MOJEJ SOLI
LESS JEST ZUPA!
LESS

SALT
SALT

LOWER
LOWER
BLOOD
BLOOD

==

PRESSURE
PRESSURE

LESS
LESS
RISK
RISK
OFOF
STROKE
STROKE

==

Jedząc
zbyt dużo
soli, increasing
szkodzisz
swojemu
zdrowiu.
Salt raises
blood
pressure,
increasing
theof
risk
of stroke,
Salt raises
blood
pressure,
the
risk
stroke,
Czy wiesz, że 75% spożywanej soli pochodzi z żywności wytwarzanej przemysłowo?
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and disability.
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theofbiggest
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and disability.
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Żądaj produktów o niskiej zawartości soli!

