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Koleżanki i Koledzy,

A

tmosfera wokół naszego środowiska zawodowego nabrała cech wiosennego zaostrzenia. Po raz nie wiadomo który zatroskane władze i trybuni
ludowi wykonują ćwiczenia gimnastyczne z elementami pochyleń się ku
przodowi lub nad problemem. Tej gimnastyce towarzyszy ćwiczenie mięśni
mimicznych twarzy ze szczególnym uwzględnieniem marszczenia czoła,
srogiego ustawiania brwi oraz nadawaniu oczom wyrazu niekończącego
się zatroskania. Do repertuaru min dochodzi powoływanie się na osobiste
doświadczenie w zawodzie i w naprawianiu systemu ochrony zdrowia. Po
tych występach następuje zjazd do zacisznych gabinetów, w których oblicza
się wysokość premii oraz snuje nowe scenariusze do kolejnych występów.

W

yborcy, bywający też pacjentami, zaczynają powoli chwytać wiatr
w żagle i widzą, że kolejki nie maleją, leki nie tanieją, specjalistów
nie przybywa.

P

onieważ przekazy mediowe we współczesnym świecie stanowią ważny
element naszego życia, przydałaby się jakaś przeciwwaga przekazu
dla tych zatroskanych inaczej losem pacjentów. Niestety przekaz płynący
z naszego środowiska albo nie istnieje, albo jest tak anemiczny i nieprofesjonalny, że nikt go nie zauważa.

M

arzy mi się profesjonalny serwis prasowy pokazujący nasz punkt
widzenia. Niestety szanse na takie inicjatywy należy ocenić jako
znikome. Brakuje naszemu środowisku świadomości oraz liderów na miarę
trudnych czasów. Nic też nie wskazuje na to, aby młode pokolenie lekarzy
miało się lepiej odnaleźć w tej dziwnej mieszance realu z wirtualnymi przekazami prasowymi. Z pewnością nie przygotuje młodych kolegów do pracy
LEK, w którym parada pytań nieprawdopodobnie oderwanych od realiów
codziennej praktyki nie ma końca.

Q

uousque tandem? Jak długo jeszcze wykonywanie zawodu lekarza
będzie wymagało w naszym kraju karkołomnych umiejętności? Jak
długo jeszcze będziemy mieli narzucane role odpowiedzialnych za cały
bałagan? Podobno dobry aktor nie schodzi ze sceny, z drugiej strony powinien potrafić zagrać różne role – niekoniecznie tylko te, które przydziela
mu nieżyczliwy reżyser.
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O alergii w Teksasie

przełomie lutego i marca 2014
roku. Pod adresem https://
aaaai.confex.com/aaaai/2014/
cfp.cgi można proponować
tematy przyszłych sesji.
Gdy przegląda się program obrad, nietrudno zauważyć, że kowbojski duch
i stylistyka teksańska wkradła się również na teren
spotkania.
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inckego, alergii na aspirynę
oraz immunoterapii.
The American Academy
of Allergy, Asthma & Immunology jest stowarzyszeniem
zrzeszającym ponad 6700
członków głównie ze Stanów
Zjednoczonych i Kanady, ale
także innych 72 krajów z całego świata. Następny kongres
odbędzie się w San Diego na
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W lutym 2013 odbył się
w San Antonio doroczny
kongres The American Academy of Allergy, Asthma &
Immunology (AAAAI), podczas którego dyskutowano na
najczęstsze tematy, z jakimi
stykają się alergolodzy, a także
lekarze innych specjalności.
Wiele wystąpień poświęcono
astmie oskrzelowej, alergii
pokarmowej, obrzękowi Qu-
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Znajomość przyczyn astmy oskrzelowej wśród Amerykanów z alergenami środowiskowymi
wego The Asthma and Allergy Foundation of America, aż
83% osób z populacji ogólnej
i 63% z osób cierpiących na
astmę nie wie, że choroba ma
podłoże alergiczne.
Przeprowadzono skórne
testy alergiczne u 122 pacjentów z rozpoznaną astmą
oskrzelową. U 76% z nich testy

wypadły dodatnio. Autorzy
we wnioskach podkreślają konieczność szerzenia wiedzy
o alergicznych podłożu astmy
oskrzelowej oraz definiowaniu alergenów, dzięki czemu
można poprawić leczenie tego
schorzenia.

do osiągnięcia 60-75% tętna
W doniesieniu „The Ef- obniżenie aktywności fizycz- maksymalnego skorygowanefect of Aerobic Exercise on nej może sprzyjać rozwojowi go do wieku), druga utrzymyAsthma-related Responses in astmy oskrzelowej. Dla oceny wała swą aktywność fizyczną
Adults” dr A. Boyd, K. Estell, tego wpływu posłużono się 60 na dotychczasowym poziomie.
M. Dransfield, L.M. Schwie- chorymi w wieku od 33 do 78 Przed i po zakończeniu probert z University of Alaba- lat z astmą nasiloną w stopniu gramu ćwiczeń sprawdzano
ma omówili wpływ wysiłku lekkim do umiarkowanego, spirometrię i wskaźniki stanu
fizycznego na rozwój astmy których podzielono na 2 grupy. zapalnego. Badanie wykazało,
oskrzelowej. Autorzy cytują Jedna z grup wykonywała re- że po 12-tygodniowym okresie
badania Lucas & Platts-Mills gularny wysiłek fizyczny przez ćwiczeń poprawiła się kontrola
z 2005 roku, które wykazały, że 12 tygodni (3 razy w tygodniu, astmy oraz kondycja fizyczna

pacjentów oddających się ćwiczeniom. Wzrosła też ogólna
tolerancja wysiłku, natomiast
nie zaobserwowano zmian we
wskaźnikach stanu zapalnego. Autorzy we wnioskach
stwierdzają, że rola wysiłku
fizycznego w astmie wymaga
badań na większych grupach
pacjentów.

Jak wiadomo atopia leży
u podłoża powstania astmy
oskrzelowej. Jest to genetycznie uwarunkowana reakcja,
polegająca na nieprawidłowej
odpowiedzi immunologicznej na małe dawki antygenów,
w wyniku której dochodzi do
nadmiernego wytwarzania
przeciwciał IgE skierowanych

przeciwko tym antygenom.
Dr T.M. Nsouli i wsp. z Georgetown University w doniesieniu „Unmet awareness
of allergic asthma” omówili
wyniki badania świadomości
pacjentów z astmą oraz osób
z populacji ogólnej w kwestii
przyczyn powstawania astmy.
Jak wynika z badania ankieto-

Astma oskrzelowa i wysiłek fizyczny

Źródło: J. Allergy Clin Immunol.
2013,129,2,abstr.799

Źródło: J. Allergy Clin Immunol.
2013,129,2,abstr.792

Wzrost częstości hospitalizacji z powodu obrzęku Quinckego
W doniesieniu „Angioedema Hospitalization Trends
and Characteristics in the
US: 2000-2009” dr R. Y. Lin
i wsp. z New York Downtown
Hospital zwracają uwagę, że
liczba hospitalizacji z powodu
obrzęku Qiunckego wzrosła

4

z 2,7/100 tys. mieszkańców (u 29% pacjentów) były, jak
w 2000 roku do 4,2/100 tys. piszą autorzy doniesienia,
„leki stosowane z powodu
w 2009 roku.
Wzrost ten szczególnie do- nadciśnienia i chorób układu
tyczył Afroamerykanów, któ- krążenia”.
Wzrost częstości hospirzy stanowili 32% leczonych
w 2000 roku i 41% w 2009 talizacji w grupie chorych,
roku. Najczęstszą przyczyną u których obrzęk wystąpił jako

powikłanie leczenia lekami
krążeniowymi wyniósł z 22 do
36%. U 7% hospitalizowanych
z powodu obrzęku Quinckego
konieczne było zastosowanie
intubacji.
Źródło: J. Allergy Clin Immunol.
2013,129,2,abstr.834.
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Nowości
American College of Cardiology 2013*

Małe trzęsienia ziemi na dużym
kongresie kardiologicznym
Krystyna Knypl

P

rzygotowanie dużego kongresu, na który przyjeżdża
do 30 tysięcy uczestników z całego świata, wymaga
wielomiesięcznych przygotowań, aby wszystko, gdy
nadejdzie pora, działało jak w szwajcarskim zegarku.
Toteż nie tak bardzo się zdziwiłam, gdy już w sierpniu
2012 r. otrzymałam zaproszenie do dokonania aplikacji o akredytację prasową na ACC.13, czyli kongresie
American College of Cardiology, zaplanowanym na
9-11 marca 2013 roku.
Logistyka
Wprowadziłam w odpowiednie rubryki swoje
dane i zgodnie z moją teorią, że gdy w dzisiejszym świecie
dane człowieka są w odpowiednich bazach, wszystko
dzieje się szybko, już po chwili komputer wyświetlił
przewidywaną treść badge’y, czyli identyfikatora prasowego. Nie żądano ode mnie ani legitymacji prasowej,
ani innych dowodów aktywności zawodowej. Jednak na
ostateczne potwierdzenie akredytacji miałam czekać
pięć dni roboczych, bo to standard przy tego rodzaju
formalnościach.
Oczekując na potwierdzenie akredytacji prasowej,
postanowiłam się zorientować w cenie przelotu do San
Francisco. Bilet na podróż z dwiema przesiadkami na
terenie Stanów Zjednoczonych z tajemniczych powodów
jest tańszy niż przy jednej przesiadce. Najtańszy bilet
na podróż trwającą 21 godzin wykupiony z półrocznym
wyprzedzeniem miał kosztować ok. 2300 zł. Bez pośpiechu z tą podróżą – powiedziałam sobie i spokojnie
czekałam na rozwój wydarzeń.
Miesiące mijały, a ceny biletów stały! No cóż,
w dzisiejszych czasach jest alternatywa w postaci wirtualnego uczestnictwa w kongresie – pocieszyłam się.
Utwierdziłam się w przekonaniu, że to nie najgorsza

5

opcja, gdy 25 stycznia 2013 podano do wiadomości
tematykę Late-Breaking Clinical Trials. Nie znajdowałam nic epokowego w spisie prac, które miały być
zaprezentowane.
Tymczasem aż 22 tysiące uczestników z ponad
100 krajów udało się w tę doroczną pielgrzymkę do
źródeł najnowszej wiedzy kardiologicznej. Obrady
odbywały się w Moscone Center, noszącym nazwę na
część 37. burmistrza San Francisco George Moscone,
który był także senatorem.
Czytając zapowiedzi
Lektura tytułów planowanych doniesień nie wskazywała na możliwość przeżycia naukowego trzęsienia
ziemi, choć akurat w San Francisco byłoby to zupełnie
na miejscu. Jakieś miniwstrząsy mogła zapowiadać
próba na temat digoksyny. Stara dobra digoksyna nie
daje się całkowicie wykopać na aut i powraca z na scenę!
Wprawdzie nadal zajmuje podrzędną pozycję w różnego rodzaju wytycznych z powodu braku dowodów
na redukcję śmiertelności, jak choćby w ciekawym
opracowaniu „Heart Failure Diagnosis, Screening and
Treatment Guideline 2011” (https://www.ghc.org/all-sites/guidelines/heart-failure.pdf ), ale tylko patrzeć
jak złapie oddech dzięki poprawie frakcji nie tyle wyrzutowej, co odrzutowej, pozwalającej na odrzucenie
niektórych obiegowych argumentów. W przewodniku
czytam: Badania wykazały, że digoksyna nie zmniejsza
całkowitej śmiertelności z powodu niewydolności krążenia,
jednakże zmniejsza ryzyko hospitalizacji z tego powodu
o 2,8% w ciągu 3 lat. Dobre i to!

*San Francisco, 9-11 marca 2013
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Nowości
Czas kongresu
Pierwszy news jaki dotarł do dziennikarskich
komputerów dotyczył zastosowania metod z zakresu
telemedycyny w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Dr A.A.
Bove i wsp. w doniesieniu „Managing hypertension in
urban underserved subjects using telemedicine – a clinical
trial” przedstawili wyniki leczenia nadciśnienia u 206
pacjentów z ubogich wiejskich obszarów. Choć odsetek
skutecznie leczonych w całej grupie był podobny (grupa 54,4% pod nadzorem telemedycznym v. 52,3% pod
nadzorem klasycznym), to okazało się, że nieco większy
odsetek ze skuteczną kontrolą ciśnienia był w grupie
pacjentów chorujących na nadciśnienie i cukrzycę (36,7%
nadzorowanych telemedycznie i 29,4% tradycyjnie).
Poszukiwanie różnych rozwiązań z wykorzystaniem
kontaktu z pacjentem przez internet wskazuje, że musimy
pogodzić się z tym, iż ekran komputera jest takim samym
narzędziem pracy lekarza jak słuchawki czy skalpel.
Drugi news był dość sensacyjny – w ostatniej
chwili organizatorzy kongresu ACC zrezygnowali z przedstawienia wyników badania, które było poświęcone zastosowaniu zamykaniu uszka lewego przedsionka systemem
Watchman. Przedstawienie tego badania miało otwierać
pierwszą sesję LBCT. System Watchman jest dostępny
w zwykłej sprzedaży w 40 krajach świata, ale w Stanach
Zjednoczonych ma status urządzenia w stadium badań.
Przedstawiciele organizatorów kongresu poinformowali,
że powodem wycofania omówienia wyników z obrad
było złamanie embargo przez sponsora badania, firmę
Boston Scientific. Sponsor tłumaczył się, że do naruszenia embargo doszło wskutek pomyłkowego wysłania
informacji z komputera, który miał źle ustawione strefy
czasowe, ale organizatorzy pozostali niewzruszeni.
Spotkało się to z dużym niezadowoleniem publiczności kongresowej. Podkreślano w rozmowach, że
kara spotkała nie tylko sponsora badania, ale i uczestników kongresu. Jeden z nich, na portalu www.heart.
org w komentarzu pod artykułem omawiającym całe
to zamieszanie, napisał: Nie jestem przyzwyczajony
szukać informacji naukowych na stronach „Wall Street
Journal”. Coś na rzeczy było, bo zastanawiano się, jak
takie zamieszanie wpłynie na akcje Boston Scientific,
ale giełda przez weekend była nieczynna.
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Dzień był pechowy dla prezentujących efekty
prac, bo z kolei w badaniu HPS2-THRIVE, które było
poświęcone działaniu niacyny i laropiprantu na zapobieganie powikłaniom narządowych w chorobach układu
krążenia, nie uzyskano dobrych wyników. Badanie było
próbą przywrócenia niacyny do gry, ale wyniki wskazują,
że będzie to raczej zjazd z boiska. Dodanie niacyny i laropiprantu u pacjentów już leczonych statyną nie zredukował
znacząco zdarzeń sercowych. Brak efektu potwierdzono
na 25 673 chorych i było to już wiadome w grudniu, bo
główny sponsor badania, firma Merck, upowszechnił dane.
Za pierwotny punkt końcowy badania przyjęto:
zgon z powodów wieńcowych, zawał serca, udar mózgu
lub rewaskularyzacja wieńcowa. Zdarzenia te stwierdzono u 15,0% chorych z grupy kontrolnej i 14,5% w grupie
aktywnie leczonej dodatkiem niacyny i laropiprantu. No
klęska, można powiedzieć, a do tego wzrost częstości
objawów ubocznych w grupie niacynowo-laropiprantowej o 30 zdarzeń na 1000 leczonych – to dużo! Do tych
zdarzeń niepożądanych należał wzrost powikłań cukrzycy
o 3,7% i nowych zachorowań na cukrzycę o 1,8%, wzrost
infekcji o 1,4%, wzrost krwawień i udarów krwotocznych
o 0,7%. Nasilenie niektórych objawów ubocznych było
tak duże, że pacjenci wymagali hospitalizacji.
Dr Jane Armitage z Oxford Univeristy omawiając
wyniki badania podczas porannej konferencji prasowej,
powiedziała: in light of these findings the role of extended-release niacin for the prevention of cardiovascular disease should be reconsidered. Trudno o bardziej elegancki
eufemizm ubrany w naukowe slogany. Dr Jane dodała,
że nawet tak kosztowe i duże badanie jest pouczające,
ponieważ można się dowiedzieć, że lek nie działa. Po
takiej dawce sloganów dziennikarze bezceremonialnie
zapytali podczas konferencji prasowej: Is niacin dead?, na
co dr Rory Collins, szef badania HPS2-THRIVE odparł
z wdziękiem, że wprawdzie niacyna nie jest nieboszczką,
ale z pewnością nie jest zdrowa (dla jej użytkowników).
Takich dialogów jeszcze na konferencjach prasowych nie
było! A jeżeli dodamy do tego, że 10 000 uczestników
badania pochodziło z Chin, to zrozumiemy lepiej, że
pytaniom nie było końca.
Podczas drugiego dnia prezentacji LBCT omawiano nowe metody leczenia zawału serca i choroby
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Nowości
wieńcowej. Sesja farmakologiczna przyniosła odpowiedź na pytanie, czy można coś zaoferować pacjentom
z zawałem serca STEMI, którzy nie dotrą do szpitala
w odpowiednim czasie lub szpital nie ma możliwości
wykonania angioplastyki wieńcowej w trybie pilnym.
W badaniu The STREAM (Strategic Reperfusion Early
after Myocardial Infarction) przeprowadzonym na 1892
pacjentach wykazano, że leczenie fibrynolityczne u takich
pacjentów jest korzystną alternatywą. Pierwotny, złożony
punkt końcowy (zgon, wstrząs, niewydolność krążenia
lub ponowny zawał serca w ciągu 30 dni) wystąpił
w 12,4% przypadków w grupie leczonej fibrynolitycznie
i w 14,3% przypadków leczonych za pomocą PCI. Wyniki badania były jednocześnie opublikowane w NEJM,
gdzie można było przeczytać, iż jednym z autorów jest
profesor Stefan Grajek z Poznania. Gratulujemy serdecznie! Nieczęsta to okazja aby badacz z Polski występował
w tak znakomitych okolicznościach.
Kolejne badanie CHAMPION PHOENIX, również opublikowane w tym samym czasie na łamach NEJ,
wykazało, że cangrelor (kangrelor) będący inhibitorem
receptora płytkowego P2Y12, charakteryzujący się szybkim początkiem działania i krótkim okresem półtrwania,
podawany podczas PCI daje lepsze wyniki niż clopidogrel.
Eplerenon w badaniu REMINDER, podawany
1012 pacjentom z zawałem serca, okazał się lekiem
skutecznie zmniejszającym częstość występowania
niewydolności krążenia. Podwyższony poziom BNP
stwierdzono w 16% grupy leczonej eplerenonem v. 25,9%
w grupie placebo. Autorzy badania sugerują, że wczesne
dodanie eplerenonu do standardowej terapii może być
czynnikiem zmniejszającym śmiertelność z powodu
niewydolności krążenia po zawale serca.
Choć nie wszystko da się kupić za pieniądze,
to ich obecność ożywia wiele aspektów naszego życia.
Okazuje się, że także motywację do odchudzania można
wzmocnić za pomocą pieniędzy. Dr Steven Driver i wsp.
z Mayo Clinic w Rochester przedstawili abstrakt, w którym oceniano wpływ elementu finansowego na zakres
odchudzania się. Pacjenci którzy osiągali zaplanowane
cele odchudzania, otrzymywali 20 dol. nagrody, a ci,
którzy nie chudli tyle, ile powinni, płacili karę w takiej
samej wysokości. Po 52 tygodniach ci, którzy „zarabiali”
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na odchudzaniu, mieli ubytek wagi średnio 9,08 funta,
a ci, którzy tracili finansowo, tylko 2,34 funta. Niby
pieniądze szczęścia nie dają, ale…
Polityczna poprawność była wystawiona na próbę
nie tylko w tym badaniu, ale także w próbie TACT, która
wykazała, że chelatacja jako metoda leczenia miażdżycy
podobno działa. Piszę to z rezerwą, bo jedna jaskółka nie
czyni wiosny, ale nie można pominąć doniesienia dopuszczonego do prezentacji na poważnym kongresie naukowym.
Trwalsze niż złogi miażdżycowe, dające się rozpuścić za pomocą stosowanego do chelatacji EDTA, są
egipskie mumie. A skoro przetrwały wieki, to naukowcy
nie odmówili sobie przyjemności zbadania, jak wygląda
zdrowie takich mumii. Badanie nie dość, że trafiło do
prezentacji na kongresie ACC, to opublikowano je także
na łamach „The Lancet” (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2960598-X/
abstract). Prof. Randall C. Thompson i wsp. wykonali tomografię całego ciała 137 mumii pochodzących z Egiptu,
Peru, Nowego Meksyku i Alaski. Mumie z poszczególnych regionów różniły się istotnie częstością miażdżycy,
która występowała u 25% mumii peruwiańskich, 38%
egipskich, 40% meksykańskich i aż 60% aleuckich. Ten
niewątpliwie newsowy charakter doniesienie spotkał się
z reakcją internautów portalu www.heart.org. Niejaki
@fauber_mjs zamieścił na forum taki owo dowcip: „Lekarz mówi do mumii: – Mam dla ciebie dwie wiadomości,
jedną złą, a drugą dobrą. Zła jest taka, że twoje serce
jest w fatalnej kondycji, a dobra, że wirus zachodniego
Nilu dopadnie cię przed miażdżycą”.
Badanie RED-HF, w którym stosowano leczenie
niedokrwistości u chorych ze skurczową niewydolnością
krążenie darbepoetyną alfa, było kolejnym negatywnym
doniesieniem – w grupie aktywnie leczonej (1136 chorych)
i w grupie otrzymującej placebo (1142 chorych) wyniki
były zbliżone. Podobnie sprawa miała się z innymi próbami
prezentowanymi na kongresie, takimi jak ASTRONAUT
czy RELAX, testującymi aliskiren oraz sildenafil w leczeniu niewydolności krążenia. Czy kardiologia dojdzie do
tych samych wniosków co onkologia, że mniejsze grupy,
ale staranniej dobranych pacjentów są lepsze do oceny
nowych metod leczenia? Dowiemy się o tym za kilka lat.
Krystyna Knypl, internista
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Historia prasy lekarskiej

Nasze korzenie i dziedzictwo
Krystyna Knypl

W marcu obchodziliśmy pierwsze urodziny „Gazety dla
Lekarzy”. Wydarzenia rocznicowe sprzyjają poszukiwaniom
historycznym i badaniom praźródeł. Kim jesteśmy, jacy
byli nasi przodkowie – to pytania, na jakie staramy się
odpowiedzieć nie tylko wówczas, gdy zastanawiamy się nad
naszą osobistą przeszłością, ale i gdy badamy nasze korzenie
intelektualne. W dobie gdy informacja ma krótki żywot i jest
traktowana instrumentalnie, a rzetelność nie jest cnotą, warto
sięgnąć do źródeł i prześledzić wszystko ab ovo. Pomogą nam
w tym stare archiwa, dawno wydane książki i zasoby biblioteczne.

P

otencjał intelektualny XIX wieku, inspirowany
i wzmacniany marzeniami o odzyskaniu niepodległości państwowej, miał różnorodny obraz, a jednym
z nich było bogactwo prasy dla lekarzy, o jakim dziś
możemy tylko pomarzyć. Mimo iż kraj była pod władaniem zaborców, w każdym z regionów powstawały
czasopisma dla lekarzy o wysokim poziomie merytorycznym. Historycznie rzecz ujmując, jako pierwszy,
bo w 1862 roku w Galicji powstał „Przegląd Lekarski”.
Cztery lata później w Królestwie Polskim stworzono
„Gazetę Lekarską”, a w 1889 roku „Nowiny Lekarskie”.
W pierwszym etapie rozwijała się prasa o charakterze
ogólnolekarskim, z czasem pojawiły się czasopisma
specjalistyczne.

pisma było pobudzanie i rozwijanie życia naukowego
na terenie Galicji. Redaktora naczelnego w tym zamyśle
wspierali członkowie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz profesorowie Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do „Przeglądu Lekarskiego”
pisywali: Antoni Bryk, Józef Dietl, Jozef Majer, Fryderyk Skobel i inni. Publikowano obserwacje kliniczne,
prace oryginalne, sprawozdania szpitalne oraz artykuły
redakcyjne. Autorami byli głównie członkowie redakcji,
ale otrzymywano także prace z wielu innych ośrodków
krajowych i zagranicznych. W roku 1909 „Przegląd Lekarski” połączył się z „Czasopismem Lekarskim” i powstał
tytuł „Przegląd Lekarski oraz Czasopismo Lekarskie”,
wydawany do 1921 roku.

W Galicji
„Przegląd
Lekarski”
„Przegląd Lekarski”, utworzony w 1862
roku, był wydawany
przez 59 lat, do 1921 roku.
Pierwszym redaktorem
naczelnym był Michał
Zieleniewski. Celem

W Królestwie
Polskim
„Gazeta Lekarska”
Głównym celem
jaki wyznaczyła sobie
XIX-wieczna „Gazeta
Lekarska” było popularyzowanie polskiego dorobku naukowego i tworzenie piśmiennictwa
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lekarskiego w języku ojczystym. Inicjatorem powstania
tego interesującego czasopisma fachowego był dr Polikarap Girsztowt (1827-1877), który edukację medyczną
odbywał na uniwersytetach w Niemczech, Francji, Anglii,
a także Rosji, gdzie kształcił się u słynnego Nikołaja
Pirogowa, pioniera nowoczesnej chirurgii. Dr Polikarp
Girsztowt w dojrzałym okresie swej kariery lekarskiej
kierował Katedrą Chirurgii Teoretycznej w Warszawskiej
Medyko-Chirurgicznej Akademii. Był utalentowanym
dydaktykiem, poświęcającym wiele czasu studentom,
bardzo dobrym operatorem, propagatorem publikowania
spostrzeżeń z praktyki
lekarskiej. W okresie powstania styczniowego był
organizatorem pomocy
medycznej dla powstańców. Warto przywołać
portret twórcy „Gazety
Lekarskiej” (http://www.
polona.pl/dlibra/doccontent?id=21306&from=PIONIER%20DLF).
Pierwszy numer tygodnika „Gazeta Lekarska”
dotarł do rąk czytelników 7 lipca 1866 roku. Nad jego
stworzeniem pracowali lekarze redagujący oraz profesorowie i docenci: Włodzimierz Brodowski, Bronisław
Chojnowski, Polikarp Girsztowt, Ludwik Hirschfeld,
Aleksander Le Brun, Henryk Łuczkiewicz, Józef Mianowski, Witold Jodko-Narkiewicz, Ludwik Neugebauer,
Michał Pilcicki, Romuald Pląskowski, Piotr Seifman,
Ferdynand Werner i Teofil Feliks Wisłocki. Na łamach
gazety publikowano przede wszystkim doniesienia
oryginalne, prace poglądowe oraz kazuistyczne, a także
zamieszczano przegląd piśmiennictwa zagranicznego.
W 1881 roku „Gazeta Lekarska” została wykupiona od spadkobierców Polikarpa Girsztowta i nowymi
właścicielami tytułu zostali: Ludwik Anders, Teodor
Anders, Bronisław Chrostowski, Teodor Dunin, Antoni
Elzenberg, Władysław Gajkiewicz, Wiktor Grosstern,
Teodor Hering, Henryk Hoyer, Roman Jasiński, Franciszek Jawdyński, Edward Klink, Stanisław Kondratowicz, Edward Korniłowicz, Zygmunt Kramsztyk, Stanisław Kwietniewski, Władysław Matlakowski, Edmund
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Modrzejewski, Leon Nencki, Henryk Nussbaum, Józef
Pawiński, Józef Peszke, Witold Placzkowski, Edward
Przewoski, Alfred Sokołowski, Teofil Żera.
Redaktorem naczelnym został Władysław Gajkiewicz. Dużą rolę we współtworzeniu gazety odgrywał
chirurg Władysław Matlakowski, wszechstronnie wykształcony i błyskotliwy. „Gazeta Lekarska” była wydawana na bardzo wysokim poziomie, a publikowanie prac
na jej łamach uchodziło za wielki zaszczyt. Swój żywot
„Gazeta Lekarska” zakończyła w grudniu 1921 roku.
Warto wspomnieć, że na przestrzeni dziejów
było więcej pism o podobnym tytule. Od 1936 roku
do wybuchu wojny wydawano „Gazetę Lekarską Śląska
Polskiego”. Główną tematyką, na której pismo się
skupiało, były problemy
regionalne oraz medycyny pracy. Po wojnie,
w okresie 1945-1947 Izba
Lekarska Śląsko-Dąbrowska razem z Wojewódzkim Wydziałem Zdrowia
wydawała „Śląską Gazetę
Lekarską”.
W Wielkopolsce
„Nowiny
Lekarskie”
W 1888 roku
Wydział Lekarski Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznańskiego podjął
decyzję o wydawaniu
czasopisma i zwrócił się
z odezwą do polskich
lekarzy o pomoc przez
zebranie odpowiedniego
funduszu, który wynosił
1200 marek. Pierwszym redaktorem naczelnym był
Bolesław Wicherkiewicz. „Nowiny Lekarskie” zaczęły
się ukazywać na początku 1889 roku. Jak pisano na łamach, zadaniem głównym wydawnictwa pisma polskiego
jest pielęgnowanie języka i przestrzeganie jego czystości.
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Wspomniano także, że wydanie „Nowin Lekarskich”
wymagało zabiegów zjednania współpracowników spoza
Poznania, bo o tym mowy być nie mogło, aby całe wydawnictwo spoczywało na barkach lekarzy poznańskich.
Trzeba było zachęcić do współpracownictwa wybitnych
lekarzy polskich rozproszonych nie tylko po różnych
miejscowościach dawnej Rzeczypospolitej, ale i poza
granicami Polski.
„Nowiny Lekarskie” były organem Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego,
a od 1924 roku także Związku Lekarzy Rzeczypospolitej
Polskiej, organem urzędowym Naczelnej Izby Lekarskiej
w Warszawie oraz Izby Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej. Inicjatorem wydania tego czasopisma lekarskiego
w Poznaniu był Teodor Jarnatowski (1832-1905).
Publikowano prace oryginalne, poglądowe, sprawozdania, streszczenia piśmiennictwa z innych języków:
amerykańskiego, angielskiego, czeskiego, francuskiego,
niemieckiego, rosyjskiego i węgierskiego. Poruszane
zagadnienia obejmowały wachlarz wszystkich ówczesnych specjalności, takich jak bakteriologia, balneologia,
chirurgia, choroby wewnętrzne, dentystyka, dermatologia
i wenerologia, epidemiologia, farmakologia, fizjologia,
ginekologia i położnictwo, higiena, laryngologia, medycyna sądowa, neurologia i psychiatria, oftalmologia,
patologia, terapia, toksykologia, urologia. Omawiano
nowe narzędzia lekarskie. Promowano polskich autorów.
Publikowano artykuły dotyczące wykształcenia lekarskiego, spraw bytowych, Izb Lekarskich, pomocy dla
wdów i sierot po lekarzach, Kas Chorych, etyki lekarskiej,
sądów honorowych i... kobiet wśród lekarzy. Pojawiały
się listy od czytelników z całego świata. Do „Nowin
Lekarskich” pisano z Berlina, Frankfurtu nad Menem,
Genewy, Krakowa, Londynu, Lwowa, Łodzi, Neapolu,
Nowego Jorku, Niżnego Nowogrodu, Paryża, Pesztu,
Petersburga, Sarajewa, Warszawy, Wiednia i Wilna.
Tematyka publikowanych prac oryginalnych
była bardzo zróżnicowana, wymieńmy na przykład
takie jak Poszukiwanie nad innerwacją nerki – dr M.
Misiewicz (Łódź), Stosowanie kwasu salicylowego w praktyce dermatologicznej i syfilidologicznej – Karol Szadek
(Kijów); Chlorek polikarpiny jako swoisty środek przy
żółtaczce – Wł. Witkowski (Ostrów), O niestosowności
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aluminiowych cewek tracheotomijnych – Stanisław Zaleski (Tomsk). Publikowano także prace poglądowe,
jedna z nich dotyczyła na przykład „wpływu roboty przy
maszynie do szycia na rozwój ciała i zdrowia robotnic
fabrycznych”. Mimo że było to pierwsze czasopismo lekarskie wydawane w Poznaniu, to jego poziom, zarówno
merytoryczny, jak i językowy, był bardzo wysoki. Warto
przy tym zauważyć, że w Poznaniu nie było do tej pory
wyższej szkoły medycznej, a wynarodowianie Polaków
w zaborze pruskim było szczególnie intensywne. Nie było
też zbyt dużo polskich lekarzy, którzy mogliby podjąć
się pracy naukowej i pisać o jej efektach.
Istniejąca już „Gazeta Lekarska” takimi słowy
powitała pojawienie się „Nowin Lekarskich”: Witamy
szczerze koleżankę na niwie piśmiennictwa lekarskiego
naszego, którą tak pięknie uprawiać zaczyna i życzymy
jak najlepszego powodzenia jako nagrodę za podjęty
mozolny trud. Dział naukowy odznacza się doborem
artykułów wartościowych, zewnętrzność grubego o 48
stronicach zeszytu świetnie się przedstawia. Staranność
o język widnieje wszędzie i sympatycznie usposabia do
nowego pisma, które bez wątpienia cieszyć się będzie
wielkim zasłużonym powodzeniem.
„Nowiny Lekarskie” były wydawane do 1950 roku.
Specjalności zabiegowe
też mają swoje czasopisma
W roku 1839
z inicjatywy Władysława
Hermana Krajewskiego
powstał „Przegląd Chirurgiczny” i był przeznaczony dla specjalności zabiegowych. Publikował
wartościowe prace oryginalne. Finansowany z zasobów własnych redaktora, przetrwał do 1905
roku. W ślad za chirurgami poszli okuliści, którzy
do tej pory zmuszeni byli
publikować w pismach zagranicznych lub ogólnolekarskich. W 1899 roku Bolesław Wicherkiewicz założył
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„Postęp Okulistyczny”.
W tych odległych czasach
okuliści mieli dużo pracy, w Polsce bowiem było
o wiele więcej przypadków jaglicy niż w innych
krajach. Pismo było wydawane do 1914 roku. Jak
widzimy żywot pism dla
specjalistów zabiegowych
był wyraźnie krótszy niż
pism ogólnolekarskich.
Szersze
przedstawienie
medycyny
Z czasem pojawiły się też czasopisma
podejmujące szerszą tematykę. Należała do nich
między innymi „Krytyka
Lekarska”, wychodząca
od 1897 roku w nakładzie 3000 egzemplarzy.
Było to pismo o bardzo
oryginalnym profilu, poruszało bowiem problemy filozoficzno-lekarskie. Założycielem, wydawcą i redaktorem był Zygmunt Kramsztyk,
który takie oto cele stawiał przed swoim miesięcznikiem:
(…) Myśli samodzielnej, śmiałej a ścisłej, myśli swojskiej,
służyć pragnie „Krytyka Lekarska”. Staraniem jej będzie:
rozbierać i rozważać zasadnicze, ogólne pojęcia naukowe,
przedstawiać historyję poglądów i metod, uwydatniać
każdą pracę mającą wartość naukową i chronić ją od
zapomnienia, przedstawiać całą działalność wybitniejszych
uczonych i lekarzy, wykazywać z całą względnością braki
i wady dzieł i artykułów naukowych.
Ciekawym przedsięwzięciem było przesłanie
pierwszego numeru do wszystkich polskich lekarzy
na świecie. Czasopismo było wydawane do 1907 roku.
Z kolei „Kronika Lekarska” jako cel postawiła sobie przybliżenie polskim lekarzom zawartości czasopism
wydawanych w językach obcych. Publikowano obszerne
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omówienia prac amerykańskich, angielskich, czeskich,
francuskich, niemieckich, rosyjskich, włoskich. Poza
streszczeniami literatury obcej były też działy poświęcone
sprawom bieżącym oraz historii medycyny. Czasopismo
było wydawane do roku 1907, a następnie połączyło się
z pismem „Medycyna” i pod nazwą „Medycyna i Kronika
Lekarska” było wydawane do 1918 roku.
Tradycja zobowiązuje
Mamy piękne tradycje polskiego piśmiennictwa
lekarskiego, będącego wyrazem ambicji, talentów, pasji,
a także patriotyzmu naszych poprzedników. Powstawały
czasopisma jako wynik pasji pojedynczych osób lub grup
ludzi poczuwających się do zrobienia czegoś ważnego
dla swojego środowiska zawodowego.
Pracując w nie zawsze sprzyjających warunkach
administracyjnych i finansowych, nasi koledzy po fachu potrafili stworzyć wiele pięknych i wartościowych
czasopism, które czytane nawet po wielu latach ujmują
elegancją, erudycją, a przede wszystkim klasą wydawniczą i medyczną. Niejednokrotnie pisma naszych XIX-wiecznych poprzedników były finansowane przez
ich założycieli, którzy mieli przekonanie i potrzebę
utrwalenia na piśmie swych osiągnięć i przemyśleń.
Taka tradycja zobowiązuje. Warto dołożyć starań, aby za
kolejne dziesiątki lat badacz polskiego piśmiennictwa lekarskiego miał powody napisać o nas kilka słów uznania.
Krystyna Knypl
internista

Piśmiennictwo
1. Teresa Ostrowska: Polskie piśmiennictwo lekarskie w XIX
wieku: 1800-1900: zarys historyczno-bibliograficzny. Wrocław
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
2. Andrzej Baszkowski: Skutki wprowadzenia powszechnych
ubezpieczeń zdrowotnych na życie zawodowe lekarzy polskich
do roku 1950. Praca doktorska. 2010. http://www.wbc.poznan.
pl/Content/170283/index.pdf
3. Ryszard Szozda: Problematyka medycyny pracy w czasopismach medycznych przed rokiem 1950. „Medycyna Pracy”
2002,53,433-434.
4. http://www.kzhnm.ump.edu.pl/wystawa04.html
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Spotkanie emerytowanej lekarki
z nową medycyną
Małgorzata Czajka-Stelmaszewska

Moja mama, emerytowana lekarka, doznała ostatnio bliskiego spotkania z ochroną
zdrowia. Opisuję to ku przestrodze.
Skok ciśnienia
Zaczęło się pewnego poranka, kiedy to mamie
skoczyło ciśnienie z towarzyszącymi bólami w klatce
piersiowej. Wezwano pogotowie. Pogotowie sprawnie
przyjechało i zabrało mamę na kliniczny oddział ratunkowy, taty nie, bo jakoby nie można przewozić osoby
towarzyszącej. Tata, już nie najmłodszy i nie najlepiej
widzący, pojechał za mamą tramwajem. Dowiedziałam
się o zdarzeniu od kuzynki, która nagrała mi się na
pocztę głosową. Zadzwoniłam do koleżanki pracującej
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUM), aby
dowiedziała się, co z mamą i jaki doktor ma dyżur.
Tacie przez nieocenioną komórkę przykazałam iść do
koleżanki (tata ją znał, chodzili do niej z mamą leczyć
nadciśnienie).
Jest lepiej, ale na krótko
Okazało się, że lekarz jest ludzki i zna się na rzeczy. Mamie obniżono ciśnienie krwi i czekała na wyniki
badań krwi na izbie przyjęć (stymulator uniemożliwiał
ocenę EKG pod kątem ewentualnego niedokrwienia
mięśnia sercowego). Generalnie było nastawienie, że
zaraz pojedzie do domu. Nagle się okazało, że wynik
troponiny jest nieprawidłowy, mama została przyjęta na
oddział kardiologiczny i potraktowana jak zawałowiec.
Mama sobie nie przypomina, aby ktokolwiek ją pytał
o zgodę na zabieg ani żeby coś podpisywała.
Koronografia, stent, wysoka
gorączka – i do domu
Przeprowadzono koronografię. Użyto prawej ręki, która niedawno była operowana z powodu
zespołu cieśni nadgarstka, co bardzo się odbiło na
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Mama na spotkaniu z ochroną zdrowia

dolegliwościach bólowych odczuwanych z tej ręki po
zabiegu. Założono stent. W czasie transportu w tę i we
w tę do pracowni hemodynamicznej mama przemarzła
(co jest podobno w GUM nagminne i wynika z wzajemnego usytuowania oddziału kardiologii i pracowni
hemodynamicznej), ale kardiolodzy się tym nie przejęli. Wypisano mamę z kliniki przeziębioną, kaszlącą,
z wysoką gorączką. Tata zawiózł ją taksówką do domu.
Był poniedziałek.
Grypa to nie powód do hospitalizacji
We wtorek gorączka prawie 40oC i kaszel, po konsultacji z koleżanką pulmonologiem mój mąż podrzucił
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mamie zinnat. W środę nadal prawie 40oC. Mąż akurat
miał wolne, więc zawiózł mamę do koleżanek z mojego
dawnego miejsca pracy, do zwykłego szpitala. Zrobiono
badania, zdjęcia i okazało się, że mama ma grypę typu
A, a wyniki nie są dobre. Koleżanki postanowiły wysłać
mamę do szpitala zakaźnego w Gdańsku, ale nie uprzedziły o tym lekarza dyżurnego, tylko zamówiły karetkę.
Mama nadal czeka na izbie przyjęć z maską na twarzy
i temperaturą 40oC, a karetka z powodu awarii nie
przyjeżdża. No to mój mąż zawiózł mamę do szpitala
zakaźnego swoim samochodem i był tam świadkiem
wyjątkowego kuriozum. Pobyt na izbie przyjęć szpitala
zakaźnego trwał 20 minut. Lekarz dyżurny (wiedział,
że chora jest lekarzem) nie zbadał mamy, nie zebrał
wywiadu, nie obejrzał wyników. Tylko napisał, że grypa
nie jest wskazaniem do hospitalizacji. I mama wróciła
do domu.
Czuję się z tym wszystkim
niewyraźnie
Koleżanki były zdziwione. Na ich zalecenie włączyłam jeszcze drugi antybiotyk i lek przeciwwirusowy.
Ale pamiętajmy – mama jest na dwóch lekach ppłytkowych, z dopiero co założonym stentem i na samą
myśl o możliwych i niemożliwych interakcjach robi
mi się słabo.
Rano w czwartek mama nadal wysoko gorączkuje i kaszle. Dzwonię do pani dr pierwszego kontaktu,
aby przyszła na wizytę domową i ponownie skierowała
mamę do szpitala zakaźnego. Po dobrych paru kwadransach dzwonienia udało mi się uzyskać połączenie
z paniami w rejestracji i wówczas dowiedziałam się,
że wizytę domową uzgadnia się z lekarzem, a pani
doktor pracuje dziś od 12.00. Dzwonię po 12, a pani
doktor pyta, dlaczego dzwonię teraz, a nie rano! Ale
gdy wytłumaczyłam wszystko po kolei, zostawiła swoich pacjentów na łasce koleżanki, pojechała do mamy
i zaraz wystawiła skierowanie do szpitala i zlecenie na
przewóz. Ja w tym czasie skontaktowałam się ponownie z koleżankami z pulmonologii, które tym razem
uprzedziły lekarza dyżurnego, że taka a taka chora
jest w drodze. Lekarz znał moją mamę i zapewnił, że
będzie na nią czekał.
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Moi rodzice w 50. rocznicę ślubu

Jednak hospitalizacja
Karetka przyjechała i zabrała mamę razem z tatą
(tym razem okazało się, że tak można). Przyjęli mamę do
szpitala, a mnie, dzięki komórce posiadanej przez mamę,
udało się porozmawiać (jedyny raz zresztą) z lekarzem
prowadzącym i wszystko składnie opowiedzieć. Mamie
zamówiono oseltamiwir – lek na grypę niedostępny
w publicznych aptekach, tylko w szpitalnych, dostała
ponadto antybiotyk dożylnie i poczuła się lepiej. Przy
mamie tkwił tata, który choćby chciał, nie mógł jej opuścić z prostego powodu, że nie wiedział, jak wydostać
się z budynku. Przyjechałam do nich wieczorem i tylko
dlatego, że miałam tam kiedyś ćwiczenia, udało mi się
znaleźć mamę i tatę (korytarze tworzą istny labirynt,
oddziały nie są oznakowane, a telefony komórkowe
nie łapią zasięgu!). Po uzyskaniu informacji od pielęgniarek jak wyjść najprostszą drogą, wyprowadziłam
tatę na zewnątrz.
Tata też chory
Nazajutrz tata się pochorował i odziedziczył po
mamie niewykorzystany lek na grypę dostępny w aptekach otwartych. Zaczęło się dla mnie kursowanie do
mamy w szpitalu, do taty do domu oraz między nimi.
Do lekarza prowadzącego nie udało mi się dodzwonić,
bo non-stop był zajęty chorymi.
Czytam papiery wypisowe
Mama przeleżała w szpitalu 10 dni i wreszcie mogła zostać wypisana. I wtedy sobie dokładnie poczytałam,
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co z nią zrobiono. Gdy wystąpiłam z inicjatywą złożenia skargi na lekarza z izby przyjęć, który mamę bez
zbadania odesłał, co w zasadzie było skazaniem jej na
śmierć w wyniku obustronnego zapalenia płuc, rodzice
zgodnie zaprotestowali. Jeszcze obejrzałam wypis z kardiologii. Mama wysoko gorączkująca i kaszląca została
z kliniki wypisana ze stentem BMS założonym w jakiejś
podrzędnej tętniczce, co wzbudziło moje zrozumiałe
zdziwienie. Zadzwoniłam do koleżanki kardiolog, którą
te informacje też zdziwiły. Zasugerowała umieszczenie
mamy w sanatorium rehabilitacji kardiologicznej. Mama
stwierdziła, że nie opuści taty, więc koleżanka poczyniła
kroki, aby tata mógł być tam z mamą.
Włos mi się jeży
Pozostawała jeszcze kwestia skierowania. Mama
chodzi do kardiologa – innej mojej koleżanki, ale po
dwóch dniach telefonowania do poradni zorientowaliśmy się, że nie ma możliwości dodzwonienia się
tam, bo albo nikt nie odbiera, albo linia jest zajęta. Tu
przypomniałam sobie jeszcze inną koleżankę kardiolog,
która miała telefon komórkowy do pani doktor leczącej
mamę. Teraz już było z górki – umówiłyśmy się i pod
koniec jej pracy pojechałam po skierowanie. Dałam
wypis z kardiologii, pokazałam, że mama w zasadzie ma
tętnice wieńcowe bez zwężeń i wyraziłam zdziwienie

zakładaniem stentu na jakiejś bocznej małej tętniczce.
Wyszło na to, że jest tak, jak myślałam – założono mamie
stent nie dla poratowania zdrowia, ale dla poratowania
budżetu szpitalnego pieniędzmi płynącymi z tej wysokopłatnej procedury.
To dla pieniędzy z NFZ zadano mamie ból, przeprowadzono zabieg na niedawno operowanej ręce, narażono na infekcję, w wyniku czego o mało nie umarła,
skazano na przyjmowanie dwóch leków przeciwpłytkowych przez okres roku i ewentualne powikłania z powodu
krwawienia w wyniku ich stosowania oraz – co gorsze
– na ryzyko restenozy w stencie.
To nie jest ochrona zdrowia. To nie jest zdrowe.
To jest chore. Na przykładzie mojej mamy widać, jak
bardzo. Na koniec powiem, ile mama ma lat. Otóż ma
86 lat, bardzo sprawną głowę i resztę ciała. Trochę gorzej
słyszy i może to oraz jej naiwne zaufanie do ochrony
zdrowia przesądziło o tym, że przeprowadzono koronarografię, która zapoczątkowała cały ciąg nieszczęść.
Pozdrawiam całą chorą ochronę zdrowia i życzę
jej szybkiego wyzdrowienia. Pytaniem otwartym jest, jak
powinno przebiegać leczenie chorego systemu.
Tekst i zdjęcia
Małgorzata Czajka-Stelmaszewska
internista diabetolog

Nowości

Fot. Mieczysław Knypl

Sartany poprawiają krążenie mózgowe
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Zmiany narządowe
w przebiegu nadciśnienia
tętniczego występują w wielu
narządach, a w szczególności
dotyczą mózgu, serca oraz
nerek. Krążenie mózgowe
u osób z nadciśnieniem tętniczym charakteryzuje się
zwolnieniem przepływu oraz
zmienioną reaktywnością.
Ponieważ system renina-angiotensyna uczestniczy
w regulacji krążenia mózgowego, postanowiono ocenić,
czy wpływ sartanów na ten

obszar układu krążenia różni się od działania innych
leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Oceniono działanie
candesartanu, lisinoprilu
oraz hydrochlorotiazydu.
Badanie trwało 12 miesięcy
i ukończyło je 57 osób z 63
zakwalifikowanych. Lepszy
wpływ na krążenie mózgowe
stwierdzono w grupie osób
leczonych candesartanem
w porównaniu z osobami
leczonymi lisinioprilem lub

hydrochlorotiayzdem. Korzystniejszy efekt candesartanu na krążenie mózgowe
wyrażał się lepszymi wynikami testów psychologicznych
oceniających funkcje poznawcze oraz lepszymi wynikami badań oceniających
krążenie mózgowe. Autorzy
zastrzegają, że jest to badanie
pilotażowe i konieczne jest
przeprowadzenie obserwacji
na większej grupie pacjentów.
Źródło: J Am Geriatr Soc.
2013;61(2):194-201
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W żelaznym gorsecie złego prawa
Marzena Więckowska

Kilkanaście ostatnich lat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce to nieustanne jego reformowanie przez kolejne ekipy rządzące. Efekt: w powszechnej opinii ochrona zdrowia jest zła, a nawet coraz gorsza

N

adal brak choćby próby skonstruowania docelowego systemu, bazującego na stworzonym od
podstaw „kodeksie ochrony zdrowia”. Z propozycji
zmian legislacyjnych, wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz osób reprezentujących instytucje
zaangażowane w proces tworzenia i funkcjonowania
ochrony zdrowia, a także z dyskusji medialnych można
odnieść wrażenie, że uwaga wszystkich koncentruje się
na rozwiązaniach szczegółowych bądź na doraźnym
„gaszeniu pożarów”, nikt natomiast nie ogarnia całości
sprawy. Brakuje refleksji nad docelowym kształtem
systemu ochrony zdrowia oraz drogą dojścia do niego,
jak również nad rzetelnymi i solidnymi podstawami,
także ekonomicznymi, koniecznymi do jego zbudowania.
Wszechobecna nieodpowiedzialność polityczna,
która jest cechą tzw. syndromu miękkiego państwa,
czyli państwa rozległego, amorficznego, wlewającego
się tam, gdzie powinni działać obywatele, doprowadziła
do zawłaszczenia struktur rządowych przez partie polityczne. Towarzyszy temu całkowita obojętność wobec
licznych patologii życia publicznego i dążenie do zdobycia sympatii politycznej za wszelką cenę, także za cenę
przeprowadzenia radykalnej reformy ochrony zdrowia.
Trudno się dziwić, że tworzone w takich warunkach i z pominięciem opinii przedstawicieli zawodów
medycznych przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia, w połączeniu z niską jakością pracy urzędników
państwowych powodują, że coraz trudniej lekarzom
wykonywać swój zawód w zgodzie zarówno ze zdobytą
wiedzą medyczną, jak i etyką zawodową.
O strukturze systemu ochrony zdrowia decydują
akty prawne o różnej randze, poczynając od Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej*), przez umowy międzynarodowe, rozporządzenia Rady UE, ustawy, rozporządzenia,
na aktach prawa lokalnego kończąc. Przy okazji warto
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zauważyć, że zarządzenia prezesa NFZ nie są źródłem
powszechnie obowiązującego prawa, gdyż prezes NFZ nie
jest uznawany za centralny organ państwowy. Dla świadczeniodawców zarządzenia prezesa NFZ nie są wiążące,
gdyż są one kierowane do dyrektorów Wojewódzkich
Oddziałów NFZ i stanowią ustawowo przewidziany
sposób kierowania przez prezesa działaniami tychże
oddziałów. Wiążą one i obowiązują jedynie jednostki
podległe Radzie NFZ, którą reprezentuje prezes NFZ.
Dla świadczeniodawców zarządzenia prezesa NFZ mogą
mieć jedynie znaczenie pomocnicze w kształtowaniu
rodzaju i zakresu świadczonych usług medycznych.
Przykładem takich doraźnych działań reformatorskich, niemających nic wspólnego z całościowym
podejściem do konstruowania systemu jest zapowiedź
ministra zdrowia o wprowadzeniu zmian legislacyjnych w funkcjonowaniu nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej w zakresie opieki nad dziećmi, związana
z ostatnimi tragicznymi przypadkami śmierci dzieci.
Sądząc po szumnych zapowiedziach w mediach, będą to
w większości przedsięwzięcia widoczne tylko na papierze.
Jakże bowiem można ulepszać coś, co ze swej definicji jest tworem o kompletnie niejasnych, niezrozumiałych kompetencjach? Oto definicja pojęcia, pochodząca
z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej: „…nocna
i świąteczna opieka zdrowotna – świadczenia opieki
zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
udzielane przez świadczeniodawców poza godzinami
pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności
*) Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane
umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. (Art. 87 ust.1
Konstytucji RP).
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w dni wolne od pracy i w święta, w przypadku nagłego
zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia
świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym…”
Cóż dla przeciętnego obywatela oznacza określenie „nagłe zachorowanie lub nagłe pogorszenie stanu
zdrowia, które nie jest stanem nagłym”? Skąd obywatel
ma wiedzieć, czy w związku ze swoim problemem zdrowotnym powinien udać się lub zadzwonić na pogotowie,
czy do nocnej opieki zdrowotnej? Jakże wreszcie ma
zadzwonić lub udać się do nocnej opieki, skoro najczęściej nawet nie wie o jej istnieniu? Jak zatem można
odpowiedzialnie i bezpiecznie wykonywać pracę lekarza
w takich warunkach, skoro z racji niejasnego podziału
kompetencji pomiędzy ratownictwem medycznym
a nocną i świąteczną opieką zdrowotną pacjenci są
odsyłani od Annasza do Kajfasza?
Brakuje jasnego, prostego systemu, który nie
będzie traktował pacjenta jak piłeczkę pingpongową. Brakuje także powszechnej i rzetelnej informacji
i edukacji społeczeństwa na temat zasad postępowania w różnych, również nagłych sytuacjach. Tu jest
potrzebna gruntowna zmiana systemu, a nie łatanie
dziur przez wtłaczanie pediatrów do karetek. Swoją
drogą zastanawiające jest, skąd nagle pan minister
wytrzaśnie potrzebną ilość lekarzy tej tak deficytowej
specjalności, której liczebność tak skutecznie obniżyła
swymi decyzjami jego poprzedniczka Ewa Kopacz. Być
może ma szczere chęci sam osobiście tułać się nocą do
gorączkujących i wymiotujących dzieci.
Znamy wiele sytuacji z naszego codziennego
życia zawodowego świadczących o tym, że niektóre
przepisy prawa krępują myśl lekarską, a przez to szkodzą
pacjentowi. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów
niszczenia złym prawem jednego z najważniejszych
elementów wykonywania naszego zawodu, czyli specyficznej więzi i zaufania między lekarzem a pacjentem,
jest tak powszechnie krytykowana przez środowisko
lekarskie tzw. ustawa refundacyjna. I nie chodzi tu bynajmniej o aspekt ekonomiczny, który legł u podstaw jej
powstania. To zrozumiałe, że przy rosnących kosztach
funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej państwo
jest zmuszone poszukiwać takich rozwiązań, które
zapobiegną marnotrawieniu publicznych pieniędzy,
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jednakże w tym wypadku posunęło się ono w swych
skądinąd słusznych dążeniach zdecydowanie za daleko.
Warto mieć się za kim schować
Państwo bowiem w sposób niezwykle podstępny,
perfidny i cyniczny postanowiło zaoszczędzić miliardy
złotych rękami lekarzy, jednakże, co najbardziej istotne,
uczyniło to tak naprawdę w tajemnicy przed swoimi
obywatelami. Nikt z przedstawicieli rządu nie poinformował Polaków o tym, że od 1 stycznia 2012 roku
w drastyczny sposób zostanie im ograniczony dostęp
do leków refundowanych, ponieważ lekarze nie będą
mogli stosować leków tak jak dotychczas, czyli zgodnie
z wiedzą medyczną, lecz będą musieli to robić zgodnie
z dokumentami rejestracyjnymi leków, znacznie ograniczającymi zakres wskazań do ich stosowania.
Państwo zachowało się jak tchórz, który pod
osłoną nocy podrzuca okradziony z pieniędzy portfel
do skrzynki pocztowej właściciela i ucieka. Całą odpowiedzialność za wyjaśnianie nowych zasad refundacji
rząd przerzucił na barki lekarzy i na nich skierował
niechęć społeczeństwa wynikającą ze skutków niekorzystnych zmian wprowadzonych ustawą refundacyjną.
Konieczność ciągłego sprawdzania dokumentów rejestracyjnych, niejasność, a niekiedy wręcz archaiczna
kuriozalność treści tych dokumentów, wymóg śledzenia
wprowadzanych co 2 miesiące zmian na listach leków
refundowanych, nieustanne komplikowanie zasad refundacji, spowodowały znaczne wydłużenie czasu trwania
wizyty u lekarza, której większość pochłaniają nam
czynności administracyjno-biurokratyczne. Cierpi na
tym zarówno dostępność do opieki lekarskiej, jak również
jej jakość. Powoduje to frustrację lekarzy, pogłębianą
dodatkowo dość powszechnym niezrozumieniem ze
strony aptekarzy, wprowadzających pacjentów w błąd
swoimi informacjami i nastawiających ich wobec lekarzy
wrogo i roszczeniowo. W ten sposób z każdej możliwej
strony jest niszczona delikatna i niepowtarzalna relacja
między lekarzem a pacjentem.
Złe prawo na pozór uczyniło lekarzy „władcami refundacji”, co tak naprawdę jest jednym wielkim
kłamstwem, ponieważ zostaliśmy po prostu zmuszeni
do przestrzegania niedobrego prawa. Przymus ten
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został również zapisany w treści umów, jakie prywatnie
praktykujący lekarze są zmuszeni podpisywać z NFZ,
by mieć prawo do wypisywania leków refundowanych
swoim pacjentom. Polska jest w tej kwestii ewenementem na skalę światową, ponieważ w naszym kraju
refundacja leków jest uzależniona nie tylko od statusu
ubezpieczenia pacjenta, ale także od wspomnianych
dokumentów rejestracyjnych, a co najważniejsze – od
statusu lekarza, czyli bycia lub nie tzw. osobą uprawnioną
do wystawiania recept refundowanych. Nieprzestrzeganie niejasnych zasad refundacji leków, jak również
nieistotne uchybienia na recepcie, niemające w żadnym
stopniu wpływu na prawidłowe wydanie leku w aptece,
jest wykorzystywane przez NFZ do nakładania drastycznych kar finansowych na lekarzy. To wszystko skutecznie
zniechęciło większość prywatnie praktykujących lekarzy
do podpisania niesprawiedliwych umów, co również
dodatkowo utrudniło wielu pacjentom dostęp do leków
refundowanych.
Innym przykładem tworzenia szkodliwego prawa
jest wpisanie do ustawy o zawodzie lekarza obowiązku
odnotowywania uprawnień dodatkowych pacjenta oraz
oznaczania odpłatności za leki umieszczone w wykazach
leków refundowanych w wypadku, gdy leki te występują
w tym wykazie w co najmniej dwóch odpłatnościach.
W ten sposób czynności stricte administracyjne, niemające nic wspólnego z istotą naszej profesji, zostały
wpisane do obowiązków związanych z wykonywaniem
zawodu lekarza. Co ciekawe, rozporządzenie w sprawie
recept z 8 marca 2012 r., będące aktem wykonawczym
do ustawy o zawodzie lekarza dopuszcza możliwość
niewpisywania poziomu odpłatności, jeśli lek ma być
wydany z najwyższą odpłatnością. Rozporządzenie jest
więc sprzeczne z ustawą. Co więcej, przepisy dotyczące
wystawiania recept zostały niezwykle rozbudowane
i skomplikowane. Dziś obowiązuje Rozporządzenie
w sprawie recept z 8 marca 2012 r. oraz dwa rozporządzenia zmieniające to rozporządzenie – jedno z 21
grudnia 2012 r., drugie z 1 marca 2013 r. Nie istnieje więc
jednolity tekst, są natomiast trzy odrębne akty prawne,
które zawierają odwołania do poprzednich przepisów
prawnych. Przyswojenie tych treści w takiej formie jest
dla przeciętnego lekarza wręcz niemożliwe, tym bardziej
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Wiara, Nadzieja i Miłość podpierają gmach Sądu Najwyższego

że kolejne nowelizacje są niejasne, a to powoduje chaos
i niejednoznaczność interpretacji. Taki poziom skomplikowania zasad wykonywania jednej z podstawowych
czynności lekarza, jaką jest wypisanie recepty lekarskiej,
jest kulą u nogi dla lekarzy i stwarza wysokie ryzyko
formalnych pomyłek, za które NFZ nakłada na lekarzy
wysokie kary finansowe. Recepta nie jest już wyłącznie
poleceniem wydania leku, adresowanym do aptekarza
przez lekarza, stała się bowiem czekiem pieniężnym,
za który odpowiadają finansowo lekarz i aptekarz. Taki
stan rzeczy wpływa bardzo niekorzystnie na wzajemne
relacje między medykami a farmaceutami i jest przyczyną
wielu konfliktów, w które, chcąc nie chcąc, angażowany
jest zwykle także pacjent. Powszechnie znane są sytuacje,
w których pacjent krąży z receptą między gabinetem
lekarskim a apteką. Nie buduje to dobrych relacji między
lekarzem, pacjentem i farmaceutą, a wręcz niszczy tak
potrzebne wzajemne zaufanie i szacunek.
Co jest najwyższym nakazem?
Art. 4 ustawy o zawodzie lekarza mówi, że „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi
mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania
i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej
oraz z należytą starannością”. Art. 2 ust. 2 Kodeksu Etyki
Lekarskiej natomiast brzmi następująco: „Najwyższym
nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego – salus
aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski
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społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają
lekarza z przestrzegania tej zasady”, zaś art. 4: „Dla
wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować
swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.”
W związku z tym kolejny przykład prawa, sprzyjającego powstawaniu konfliktu sumienia podczas wykonywania zawodu lekarza, pochodzi z rozporządzenia
ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Chodzi w tym
wypadku o świadczeniodawców podstawowej opieki
zdrowotnej, a w szczególności o sposób finansowania
świadczeń z zakresu POZ według tzw. stawki kapitacyjnej.
W ramach tej ustalonej arbitralnie przez NFZ stawki
kapitacyjnej lekarz POZ ma obowiązek zapewnić nie
tylko porady lekarskie w warunkach ambulatoryjnych,
wizyty domowe, porady patronażowe, badania bilansowe,
szczepienia ochronne, lecz także musi pokryć koszty
zleconych badań diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej
i nieobrazowej. Taki sposób finansowania świadczeń
jest bardzo wygodny i korzystny ekonomicznie dla
publicznego płatnika, jednakże sprzyja ograniczaniu
przez lekarzy zlecanych badań diagnostycznych. Powstaje
zatem konflikt pomiędzy szeroko pojętym działaniem
lekarza na rzecz dobra pacjenta, a interesem ekonomicznym placówki, w której lekarz udziela świadczeń
medycznych.
Z kolei art. 8 KEL mówi, że „Lekarz powinien
przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne,
lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas”. W oczywistej sprzeczności
z tą zasadą pozostaje całkowity brak jakichkolwiek przepisów prawnych dotyczących określenia ilości oraz czasu
trwania wizyty u lekarza POZ. Wynika to poniekąd także
z kapitacyjnej metody finansowania świadczeń w POZ,
ale przede wszystkim jest to efekt braku mechanizmów
ograniczających niepotrzebne korzystanie ze świadczeń
przez pacjentów w nieuzasadnionych wypadkach.
Ponadto lekarz POZ jest często sprowadzany
do roli pracownika socjalnego czy wręcz „sekretarki
systemu”. Codziennością w pracy lekarza POZ jest
wypełnianie na prośbę pacjentów wielu przeróżnych
zaświadczeń i orzeczeń, wymaganych przez różne urzędy
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i podmioty nie tylko w uzasadnionych prawnie wypadkach, lecz często także z powodu czyjegoś widzimisię
lub „na wszelki wypadek” i w sprzeczności z istniejącym
prawem. To zabiera czas pracy lekarza, który powinien
być przeznaczony na porady i profilaktykę.
Kolejny przepis prawny, który nie sprawdza się
w naszym systemie opieki zdrowotnej, to wymóg posiadania skierowania do poradni specjalistycznej od lekarza
POZ, narzucony przez ustawę o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wielu pacjentów najchętniej korzystałoby z porad specjalisty
także z błahych powodów, możliwych do zdiagnozowania
i leczenia w warunkach POZ, stąd częste wypadki wręcz
wymuszania na lekarzach POZ skierowań do specjalisty.
Lekarz POZ jest więc stawiany przez pacjenta pod ścianą,
a lekarz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej jest
poniekąd zmuszany przez lekarza POZ do zajmowania
się błahostkami. W obecnych warunkach brak przepisów
prawnych, ograniczających nieuzasadnione kierowanie
pacjentów do specjalistów przez lekarzy POZ, natomiast
istnieją mechanizmy sprzyjające nieograniczonemu
kierowaniu pacjentów do specjalistów przez lekarzy
POZ. Jest nim określony w rozporządzeniu w sprawie
ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wymóg posiadania informacji dla lekarza POZ
od specjalisty w razie kontynuowania terapii zaleconej
przez specjalistę. To powoduje często nieuzasadnioną
medycznie konieczność korzystania przez pacjenta
z porad lekarza specjalisty tylko i wyłącznie w celu
uzyskania informacji dla lekarza POZ. W połączeniu z zasadą limitowania przez NFZ ilości świadczeń
z zakresu AOS stwarza to sytuację, w której kolejki do
specjalistów nieustannie się wydłużają.
Problem nieuzasadnionego i niekontrolowanego
korzystania ze świadczeń medycznych mógłby zostać
rozwiązany wzorem państw ościennych (Czechy) przez
wprowadzenie symbolicznego choćby współpłacenia,
jednak kolejne ekipy rządowe w Polsce unikają tego
tematu jak ognia, obawiając się podejmowania niekorzystnych wizerunkowo decyzji. W ten sposób temat
jest od dziesięcioleci skutecznie „zamiatany pod dywan”,
podczas gdy dostępność do świadczeń zdrowotnych
stale się pogarsza.
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Kto stwierdzi zgon?
Jest jeszcze wiele przykładów złego prawa, utrudniającego, a czasem wręcz uniemożliwiającego normalną
pracę lekarzy, nie sposób je tu wszystkie wymienić
i omówić, jednakże trudno pominąć jeszcze jeden przykład sytuacji o tyle niepojętej, co wręcz kuriozalnej
i makabrycznej zarazem. Jest to problem stwierdzania
zgonu pacjenta przez lekarza.
Przepisy prawne pochodzą sprzed ponad pół
wieku i nijak się mają do obecnych realiów. Art. 11 ustawy
z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
mówi, że „Zgon i jego przyczyna powinny być ustalone
przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie”.
Natomiast zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
czynność ta nie spełnia wymogów definicji świadczenia
zdrowotnego: „świadczenie zdrowotne – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne
wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych
regulujących zasady ich udzielania;”. Oznacza to, że
lekarz nie może dokonać oględzin zwłok i wystawić
karty zgonu w godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ. Musi to zrobić po
godzinach pracy, a wówczas zgodnie z rozporządzeniem
ministra zdrowia i opieki społecznej z 1 sierpnia 1961 r.
w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny za tę
czynność należy się lekarzowi wynagrodzenie, natomiast
wydatki związane z wynagrodzeniem i zwrotem kosztów przejazdu pokrywają właściwe do spraw zdrowia
i opieki społecznej organy prezydiów powiatowych rad
narodowych. Innymi słowy rozporządzenie wskazuje
nieistniejący od czterdziestu lat organ samorządowy
jako odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia i zwrot
kosztów lekarzowi. Inny, równie kuriozalny aspekt tej
samej sprawy ma miejsce wówczas, gdy z pewnych
określonych względów nie jest możliwe, by lekarz leczący
pacjenta w ostatniej chorobie mógł stwierdzić zgon.
W takim przypadku zgodnie z ustawą zgon stwierdza
lekarz lub w razie jego braku inna osoba, powołana do
tej czynności przez właściwego starostę. Problem w tym,
że w Polsce takich osób nie ma, ponieważ starostowie nie
dopełnili obowiązku ich powołania. Łatwo się domyślić,
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jak w praktyce wygląda sytuacja ze stwierdzaniem zgonu,
skoro przepisy prawne są tak absurdalne.
Widocznie po raz kolejny musi wybuchnąć wielka
afera, nagłośniona w mediach, aby nastąpiła jakakolwiek
reakcja rządu w tej sprawie. Ministerstwo Zdrowia wie
dokładnie, na czym polega problem, został nawet powołany zespół do opracowania projektu nowej ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, jednak jak na razie
o efektach jego prac nic nie wiadomo.
Lepiej już było?
Przyszło nam zatem pracować w czasach, w których, wydawałoby się, każda dziedzina życia jest szczegółowo uregulowana za pomocą aktów prawnych. W wypadku ochrony zdrowia można je liczyć w tysiącach. Jak
to zwykle jednak bywa, ilość nie idzie w parze z jakością.
Trudno zaprzeczyć temu, że zarówno lekarzom, jak i pacjentom żyło się o wiele spokojniej i normalniej w czasach,
w których wyrzucenie zużytej szpatułki nie wymagało
opracowywania i wdrażania skomplikowanych procedur
oraz systemów kontrolowania ich skuteczności, a działanie lekarzy opierało się na ich wiedzy, intuicji i zdrowym
rozsądku i nie było podszyte strachem przed czyhającymi
na każdym kroku obwarowaniami prawnymi. Ponad
sześćdziesiąt lat temu przepisy określające sposób wypisywania recept przez lekarza obejmowały jedną stronę
maszynopisu. Teraz jest tych stron prawie 30. Tak jest
praktycznie z każdym zagadnieniem związanym z ochroną
zdrowia. Z całą pewnością wiele spraw wymagało precyzyjnego uregulowania i w niektórych wypadkach to
się udało, jednak jest rzeczą oczywistą, że system opieki
zdrowotnej w Polsce wymaga fundamentalnych zmian.
Trudno się oprzeć wrażeniu, że pomiędzy lekarzem a pacjentem powstaje coraz bardziej widoczny
mur w postaci ograniczeń prawnych, utrudniający
współpracę i niszczący specyficzną, niepowtarzalną
więź. I niestety, nie jest tego w stanie zrekompensować
ogromny postęp medycyny. Ochrona zdrowia kosztuje
coraz więcej, a państwo coraz wyraźniej próbuje uczynić z lekarzy strażników finansów publicznych. To nie
jest dobry kierunek przemian, bo jeżeli nawet finanse
zyskają, to pacjent straci.
Marzena Więckowska
internista, lekarz rodzinny
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Jak wyeliminować
katastrofy medyczne?
Paweł Szczepaniec

Jest taki cykl filmów dokumentalnych „Katastrofy lotnicze”. Bardzo ciekawy i pouczający. Pokazuje, jak z kolejnych tragedii wyciągano wnioski, tworzony systemy zabezpieczeń i procedury, by uniknąć kolejnych tragedii. Jeszcze 50 lat temu w lotnictwie
panowała kompletna partyzantka. Latano „na czuja”, „na intuicję”, „na doświadczenie”. Nie było ani wytycznych, ani standardów, a procedury bezpieczeństwa istniały
w stanie szczątkowym. Ginęli ludzie, rozbijały się samoloty.

Rys. Zen

Czy coś Wam to
przypomina?
Ten stan kompletnej partyzantki, nakładających się kompetencji
i braku procedur mamy dziś w polskiej medycynie. Dajmy kilka przykładów: ECMO (od ang. extracorporeal
membrane oxygenation – metoda
ciągłego pozaustrojowego natleniania
krwi) wożone ze szpitala do szpitala
w bagażniku, telefony z dyżuru do
ordynatora lub życzliwego doświadczonego kolegi, przepychanki między
SOR, NPL a POZ, kłótnie w SOR o to,
na którym oddziale umieścić pacjenta
z kilkoma poważnymi chorobami (np.
ze świeżym udarem, złamaniem szyjki
kości udowej i glikemią 400 mg/dl).
Za ten bałagan płacą życiem nasi
pacjenci, a my płacimy „tylko” przewlekłym stresem,
wyrzutami sumienia i wizytami w prokuraturze lub
wyrokiem sądowym. Wyobraźcie sobie lotnisko, na którym kilka skłóconych urzędów odpowiada za kolejność
lądowania samolotów, każdy z tych urzędów ustala ją wg
własnego widzimisię, a za katastrofy odpowiada tylko
pilot. Każdy, kto by taki system zobaczył, złapałby się
za głowę i zakrzyknął, że ten bajzel nie może działać.
Że jest to nieodpowiedzialne igranie z ludzkim życiem.
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A polska medycyna
jednak działa
Tylko od czasu do czasu
umiera pacjent, a lekarz traci prawo wykonywania zawodu. Czas
w naszej medycynie zrobić to, co
przed laty zrobiono w lotnictwie.

1.

Wprowadzić dokładną i bezwzględną analizę zdarzeń
niepożądanych. Czyli każdy przypadek zgonu i powikłania rozebrać
na czynniki pierwsze. Anonimowo.
Bez obciążania i targania lekarza po
sądach. Bo nie chodzi tu o to, żeby
znaleźć winnego, ale żeby wyeliminować błędy systemu, braki sprzętu
i zorientować się, w jakich dziedzinach mamy największe deficyty
wiedzy i doświadczenia – aby zaplanować odpowiednie szkolenia. Zgony z powodu braku leku ratującego
życie, rurki intubacyjnej odpowiedniego rozmiaru czy
pomylenia nazwy leku na recepcie nie mają prawa się
zdarzyć. Należy wprowadzić takie zabezpieczenia, żeby
prawdopodobieństwo niepożądanych zdarzeń ograniczyć do minimum (wiecie, że w niektórych krajach nie
można zarejestrować leków o zbliżonej nazwie? a u nas
mamy np. Tritace, Trittico i Trilac).
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2.

Załogi samolotów szkoli się na symulatorach – po to,
żeby przetestować ich zachowanie w sytuacji nietypowej, z którą mogą się spotkać raz na kilka lat. Czegoś
takiego w medycynie po prostu nie ma. W sytuacji nietypowej działamy „na intuicję”. Czasami się udaje. Nasze
szkolenia to na ogół nudny wykład profesora upajającego
się własnym głosem i cytującego wyniki badań (pół biedy,
gdy własnych). Lekarska młodzież uczy się w najlepszym
razie od starszych Kolegów, w tych gorszych od siebie
nawzajem – niejednokrotnie powielając i utrwalając błędy.

stwierdzenie błędu nie służy do wyciągania wniosków
i eliminacji przyczyn, ale do skazania lekarza.

5.

Czas chyba na ustalanie standardów i wytycznych.
Będzie to śmierć zawodu lekarza postrzeganego
jako Sztuka. Tak samo, jak po wprowadzeniu procedur w lotnictwie zginęła Sztuka Pilotażu, a zaczęło się
wożenie ładunków i pasażerów. Lekarz przestanie być
Artystą, stanie się rzemieślnikiem. Jego rolą będzie ścisłe
trzymanie się procedury. Oczywiście, wytyczne są zawodne. Postępując wg nich, na nietypowym pacjencie się
wyłożymy. Ale będziemy chronieni przed roszczeniami,
prawnikami i dziennikarzami. Czy warto tę cenę zapłacić?
Kiedyś myślałem, że jest ona zbyt wysoka. Obecnie mam
do tego coraz większe przekonanie. Lepiej być wolnym
rzemieślnikiem niż skazanym i oplutym artystą.

3.

Skandalem jest dublowanie kompetencji przez
różne instytucje. Nie może być nieostrego podziału między NPL a zespoły ratownictwa. Nie może być
wizyt domowych przyjmowanych po uważaniu. Nie
mogą istnieć SOR-y zastępujące POZ i przychodnie
specjalistyczne. Bez jasnego podziału kompetencji pacjent będzie odsyłany od Annasza do Kajfasza, nigdzie
nie uzyskując pomocy. Może czas całą pomoc doraźną
podporządkować Centrom Ratownictwa Medycznego?
Niech dysponuje ono zespołami ratownictwa, wizytami
domowymi, stacjonarnym POZ i SOR-ami? Wtedy nie
będzie już spychologii. Może przy każdym SOR powinny
funkcjonować gabinety lekarzy rodzinnych, gdzie trafialiby pacjenci z grypą, kaszlem i skaleczonym palcem,
a w razie konieczności lub wątpliwości mieliby pod ręką
poszerzoną diagnostykę i konsultacje specjalistów?
To będzie kosztować, i to sporo. Ale bezpieczeństwo
zawsze jest drogie.

6.

To wszystko będzie dużo kosztować. Nie uda
się tego zrobić przy obecnym finansowaniu. Ale
bezczynność będzie jeszcze droższa. Bo z jednej strony
wyeliminuje z zawodu Kolegów, którzy mieli pecha popełnić błąd. Wyeliminuje też szpitale, które zbankrutują
pod ciężarem roszczeń i odszkodowań. A z drugiej strony
spowoduje, że polska medycyna stanie się dziedziną
opartą na panice. Kilka miesięcy temu przetoczyła się
na Konsylium24 dyskusja na temat zlecania troponiny
przy nietypowym bólu w klatce piersiowej. Będzie
jeszcze gorzej. Zagrożeni linczem będziemy zlecać nie
tylko troponinę, ale też angio-TK (bo może tętniak
rozwarstwiający), pilną gastroskopię (bo może zapalenie przełyku albo uchyłek, który za miesiąc sperforuje),
MR głowy (bo może to nietypowy objaw guza mózgu)
i scyntygrafię koścca (a może to przerzuty raka prostaty
do kręgosłupa). Zapewniam, że wyjdzie to dużo drożej.

4.

Kolejnym skandalem jest medialny lincz i szukanie winnego. Tragedie w medycynie zdarzają się
i zdarzać będą. Ale lincz prowadzi jedynie do ukrywania błędów i zamiatania ich pod dywan. W Polsce do
błędu medycznego przyznać się może jedynie idiota, bo
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Leki na emeryturze
Rafał Stadryniak = @grypa

Podobno gorzki lek najlepiej leczy, przynajmniej
w telewizji. Może być gorzki, byle był „dobry i tani”,
jak mówią pacjenci. Słusznie, bo kto będzie jadł
leki drogie i złe? Dobrze, że nam nikt nie każe
smakować leków, które stosujemy u naszych pacjentów, ale
i tak warto się czasem zastanowić, czy sobie zafundowalibyśmy takie właśnie leczenie jak im. A do tego ciągle pojawia się coś nowego…
Konkurencja nigdy nie śpi
Przychodzi taki czas, że to, co nowe się starzeje
i idzie w odstawkę. Taki los spotyka zarówno przyrodę
ożywioną, jak i nieożywioną. Jest to sprawiedliwe, zgodne
z naturalnym rytmem i prawie daje się zaakceptować.
Nie inaczej jest z lekami, zwłaszcza przełomowymi, które
są poprzedzane przeciekami do prasy, budząc emocje
wśród potrzebujących pilnie lekarstwa na raka, a potem
okazuje się, że owszem, są dobre, ale jako uzupełniający
lek na nadżerki.
Zasadniczo żywot leków jest krótki, gdyż nieustannie działa konkurencja, a zapotrzebowanie na
wyleczenie jest coraz większe. Generalnie nie ma przyzwolenia na choroby i nasze oczekiwania rosną. Lek
który wczoraj wybawiał miliony od przykrej zgagi lub
bólu głowy, dziś jest zaledwie jakąś tabletką kupowaną
na stacji benzynowej.
Parcie na odkrywanie nowych leków, leczenie
chorób, których po prawdzie wciąż przybywa, a nie
ubywa, jest ogromne. Nawet NFZ nie radzi sobie z polityką informacyjną dla pacjentów, nie
mówiąc już o leczeniu…
Nie chcę być czarnowidzem,
ale coś ostatnimi czasy zaczęła nam
szwankować wiara w cudowne leki.
Sami pacjenci przychodząc kolejne
lata po miesięczny przydział leku przeciwbólowego, nie mają już złudzeń, że
są leczeni przyczynowo.
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Wszystko się zmienia
Wróćmy jednak do naszych emerytowanych
medykamentów. Wiele jest takich, które będąc generykami, jeszcze na dobre nie zapisały się w pamięci, a już
promocja przeszła na inne preparaty.
Z tych farmaceutyków, o których uczyliśmy się
na studiach, by następnie przez długie lata stosować je
w praktyce, warto wspomnieć chociażby niektóre leki
hipotensyjne, nasercowe, odchudzające, psychotropowe…
Przez długie lata ze skuteczności słynął Normatens (doskonałe spadki ciśnienia i urazy głowy gratis)
et consortes (Raupasil, Serpasil). A komu przeszkadzał
malowniczy Sustac forte 6,5 czy cała bateria przetworów
z Digitalis purpurea, Digitalis lanata i Scilla Maritima?
Przy okazji stosowania naparstnicy całe pokolenia
lekarzy ćwiczyło się w ocenie zaburzeń rytmu i przewodnictwa oraz w trudnej sztuce nasycania dożylnego
deslanosidem. Lek ten funkcjonował nawet w standardowym leczeniu obrzęku płuc… Potem się okazało, że
oprócz skurczowej niewydolności serca może być jeszcze
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rozkurczowa i że niekoniecznie trzeba zawsze poganiać
mięsień sercowy. Czasem wystarczy po prostu zdjąć
trochę ciężaru z wozu, a nie przynaglać chabetę batem…
A ileż to było dyskusji i zwolenników to szybkiego, to wolnego nasycania digitalisem, a potem jak
się pilnowało, żeby pacjenta nie przedigitalizować…
Łza się w oku kręci.
Te leki odeszły nie dlatego, że nie działały, ale
dlatego, że nie zwiększały przeżycia odległego, a wręcz
skracały życie. Parametry te, dawniej nieznane w szeroko zastosowanej statystyce medycznej, zburzyły naszą
pewność siebie, wiarę w lek na każdy objaw i zmusiły
do nowego spojrzenia na priorytety i skutki terapii.
Wcześniej szkodziliśmy, nawet nie wiedząc o tym,
a odległych zgonów nie wiązano z zastosowanym uprzednio lekiem.
Obecnie jest wprost odwrotnie. Pacjent, którego
zaswędzi np. ucho, od razu zastanawia się, czy nie wiązać
tego bezpośrednio z antybiotykiem stosowanym miesiąc
temu. Mało tego, doczytuje w internecie, zbierając opinie
podobnych podejrzliwych, ale po ostateczne wyjaśnienie sprawy udaje się najczęściej do lekarza rodzinnego,
a w skrajnym przypadku do dermatologa.
Wieczny apetyt na odchudzanie
Ciekawą ewolucję przeszły preparaty odchudzające. Z powodzeniem i przez lata stosowaliśmy różne ich
odmiany, które nie były niczym innym jak pochodnymi
fenfluraminy, wywodzące się w prostej linii od środków
narkotycznych. Tym większa była rozpacz pań, które
wydatnie chudły, gdy nadmierne pobudzenie i zaburzenia
rytmu uniemożliwiały przyjmowanie leku.
Trzeba zresztą wspomnieć, że w owych czasach
przepisywanie leków sobie, sąsiadce i kuzynce z Lubartowa za jednym zamachem nie wydawało się niektórym
lekarzom naganne…
Był też nowszy specyfik, powodujący chudnięcie
plus wadę serca, który pospiesznie wycofano. Z własnego
doświadczenia mogę powiedzieć, że najczęściej o leki te
byli molestowani lekarze na dyżurach przez pielęgniarki.
Zresztą pęd do odchudzenia się nie dotyczy
tylko rodzaju żeńskiego. Kiedyś dyżurujący kolega
z neurologii pochwalił się zrzuceniem 10 kilogramów
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w krótkim czasie. Coś w jego wyrazie twarzy i błysk
w oku powiedziało mi, że musiał to być preparat zawierający hormony tarczycy. I bingo! tak właśnie było
– cudowny specyfik zawierał suszoną tarczycę wołową.
Ewentualnie zainteresowanych lekiem kolegów muszę
zmartwić: został dawno wycofany ze względu na brak
standaryzacji dawki leku.
Stara, dobra kroplówka
Dla równowagi trzeba powiedzieć o lekach, które
trwają mimo licznych zawirowań i śmiem twierdzić:
nie odejdą zbyt szybko. Jednym z nich jest lek, który
nazywa się „kroplówka” i stanowi dowód potwierdzający słuszność zgłoszenia się do izby przyjęć. Niestety
obserwuje się u niektórych lekarzy niechęć do dawania
pacjentom kroplówek, a nawet nieudolnego tłumaczenia,
że to samo można podać doustnie z dodatkiem np. soku
malinowego. Zasada „co nas nie zabije, to nas wzmocni”
działa również w tym wypadku. Pozornie niewinna
rutynowa kroplówka zastosowana u pacjenta podobrzękowego może skutkować tzw. przelaniem i ujawnieniem
się obrzęku płuc. Narzuca się tu niebezpośrednia, ale
jednak analogia do leczenia „ex iuvantibus”. :)
Leczenie kroplówkami dzielimy na szpitalne
i domowe. O ile w szpitalu pacjent posługując się inteligencją zbiorową, dowolnie reguluje sobie przepływ
płynu lub robi przerwy na wizytę w ubikacji, o tyle
w domu przy wlewie kroplowym potrzebna jest rodzinie
pielęgniarka, która śledzi spadające krople i ostatecznie
wyłącza kroplówkę. Takie nawadnianie domowe osób
zwykle przyjmujących płyny doustnie jest alternatywą dla
uciążliwego pojenia pacjenta przez słomkę lub łyżeczką.
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Efekt placebo i poczucie, że się jest leczonym
jest nie do przecenienia.
Miałem zresztą taką dumną pacjentkę, która po
pobycie w szpitalu z emfazą opowiadała, że brała taki
lek, gdy zawiodły już wszystkie, i dopiero on pomógł.
A nazywał się… „placebo”.
Wspomaganie oddychania
Nie tak dawno jeszcze astmatyków leczyło się dość
ekstrawagancko w świetle dzisiejszej wiedzy, megadawką
euphylliny podawanej często „z ręki” w rękę, a czasem
w nogę, gdy nie można było znaleźć innej dobrej żyły.
„Jak oni walczą o powietrze…” – nieodmiennie dziwił się
starszy kolega z pogotowia, które służyło do citowych
iniekcji aminophylliny i hydrokortyzonu dożylnie. Pacjentów, którzy byli „leczeni” 4 razy dziennie zastrzykami
z pogotowia, było niemało, a lekarze dyżurujący znali
na pamięć mapę ich żył oraz newsy w stylu: „A wiesz,
że ostatnio Kowalskiej zarosła ta żyła na nodze? Nie ma
w co robić zastrzyków”.
Przemijanie
Czego obecnie używamy mało, to różnych leków
na podniesienie ciśnienia. Zniknęły gdzieś preparaty
z alkaloidów sporyszu, różne dihydroergotaminy i –
krystyny. Swoją drogą nazwy te cytowane in extenso
budziły podziw i trwogę zarazem.

Inaczej leczy się też bóle głowy, dystonie cardiowaskularne (obecnie jako ciekawostka lingwistyczna,
a nie jednostka chorobowa, chociaż starsi lekarze wiedzą,
o jakich pacjentów chodzi), nerwice.
Nie piszemy na tony luminalu, ograniczamy
benzodwuazepiny, często u tych samych pacjentów,
których rozsmakowaliśmy w tych specyfikach…
Na emeryturę na pewno przeszły leki robione. Zmorą studentów medycyny były napary, dekokty, a zwłaszcza maści, zawiesiny i tym podobne wytwory rodem z pracowni alchemicznej. Działały na pewno,
skoro zawierały adrenalinę, efedrynę, theophyllinę, sterydy i inne konkretne składniki.
Nosiliśmy całe zeszyty różnych przepisów na porost włosów, na trądzik, ospę wietrzną (do smarowania
notabene). Były i nalewki na apetyt, i przyżegacze na
kurzajki. Apogeum tych preparatów przypadało na lata,
kiedy pacjentowi z kolką nerkową przysługiwało piwo na
receptę. Nie posmakowałem wtedy ani kolki nerkowej,
ani piwa z łaski Asklepiosa, ale do dzisiaj mam przed
oczyma widok koleżanki po kuracji chmielowej skaczącej
po schodach, żeby urodzić, a raczej uronić… kamyki.
Teraz wszystko to odeszło do lamusa. Jest parę
preparatów gotowych, między innymi osławiony puder
płynny na zmiany ospowe i to wszystko.
Gdzie te czasy, kiedy apteki biły się o pozwolenie
na wykonywanie „leków robionych”. Teraz jest to dla
apteki fatalne utrudnienie i wręcz kara
finansowa, jak znajdzie się w sąsiedztwie
lekarz, który jest przywiązany do starego
notesu…
Darowanemu koniowi…
Zapewne niewiele młodzieży lekarskiej pamięta, że był też taki lek w powszechnym użyciu, który nazywał się „lek
z darów”. Czasem leki przywożone były „na
parafie”, gdzie dystrybucją zajmował się
ksiądz i lekarz z ośrodka zdrowia, a czasem
trafiały prosto do szpitala. Leki były często przeterminowane, ponapoczynane lub
zniszczone, ale i tak wszyscy byli szczęśliwi.
Wszak darowanemu koniowi…
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Duże P
I na koniec tego biegu przełajowego przez historię
lecznictwa po 1990 r. wspomnę o leku przez duże „P”.
Tak duże „P”, że pacjenci rzadko je dostrzegali, oglądając
opakowanie nawet pod światło. Chodzi o nieśmiertelny
Pentaerythritol. Jak przychodził pacjent i chciał lek na
serce na literkę „e”, to mogło chodzić tylko o Pentaerythritol comp. lub Eucardin.
Nikt też nie czytał ulotek, często zresztą napisanych jedynie w języku obcym! Wiem, że były takie bez
polskiego tekstu, bo sam na egzaminie z niemieckiego
tłumaczyłem ulotkę bromhexyny.
Powroty
Leki dawno wyklęte potrafią też wrócić do łask,
jak osławiony thalidomid, który znalazł swoje miejsce

w l e c z e n iu
szpiczaka.
Ostatnio słyszałem
też, że odium
na DDT jest
bezpodstawne, wyrok na
ten wyjątkowo skuteczny środek
owadobójczy,
zapadł zbyt
pospiesznie
i na podstawie tendencyjnego artykułu. Być może również DDT
dostanie drugie życie. Na razie profesor, który walczy
z czarną legendą DDT, zażywa je codziennie, żeby unaocznić niską bezpośrednią szkodliwość.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aspirine-1923.jpg

Dzisiaj lekarz nie odważyłby się nawet pokazać z daleka takich leków, a co dopiero brać odpowiedzialność za ich stosowanie. Wtedy jednak szpital niecierpliwie czekał na kolejny kontener leków, wśród których najwięcej było porządnych psychotropów i laktulozy. Francuzi dorzucali jeszcze tonami sos ragout, który
miesiącami pojawiał się do każdego dania na stołówce
szpitalnej. To były czasy, kiedy dyżurantowi przysługiwały posiłki, natomiast nie przysługiwała godziwa zapłata za pracę.
Do dzisiaj odbija mi się tamtym ragout i stawkami
lekarskimi za godzinę dyżurową. :)

Ale bajer!
Nieco lekceważona ze względu na dużą dostępność i niską cenę jest w powszechnym użyciu. Stosowanie
jej przez lata obrosło wieloma śmiesznymi zdarzeniami.
Chodzi oczywiście o aspirynę.
Przed laty zalecałem pacjentce polską polopirynę.
W aptece mieli Aspirynę Bayer. Aptekarka wydając lek,
zaznaczyła, że to też jest polopiryna, ale Bayer. „Jak
bajer, to nie biorę” skwitowała rezolutna starsza pani.
Nawiasem mówiąc, zbłądziłem kiedyś
na kongres i targi farmakologiczne, gdzie
prelegent ujawnił, że w kraju produkuje się
najbardziej oczyszczony kwas acetylosalicylowy, który częściowo jest sprzedawany
Niemcom i tak powstaje „bajer”…
Leki przychodzą i odchodzą, tylko
aspiryna jest wieczna.
Rafał Stadryniak
internista

PS Życzę wszystkim dużo zdrowia, i to koniecznie bez leków, bo „tego się nie kupi i nie
ukradnie”, jak mawia znajomy z nadleśnictwa…
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Kartka świąteczna

„Rany boskie , znowu święta”

Z

awsze ogarnia mnie niepokój związany z wewnętrznym przymusem wysyłania kartek świątecznych.
Żeby to było tylko raz w roku, to może mobilizacja nie
byłaby taka trudna. Ale poza Bożym Narodzeniem
mamy przecież jeszcze Wielkanoc, ruchome święto, dla
którego deadline do wysyłania kartek trudno określić
bez kalendarza. Z Bożym Narodzeniem sprawa jest,
przynajmniej jeśli chodzi o termin, ustalona raz na
zawsze od prawie 2 tysięcy lat.
Pierwsza czynność to odszukać karteluszek, na
którym zapisuję imiona i nazwiska osób, których nie
mogę pominąć. Mam co prawda ich adresy w notesie,
ale jakiś czas temu zrobiłam wypis i przechowuję go
w szufladzie obok okolicznościowych kartek z życzeniami, które dostaję od rodziny i znajomych.
Następny etap to pójść do kiosku – nie, w kioskach zwykle jest mały wybór. Na poczcie też właściwie
te same wzory kartek, co przed rokiem. Najlepiej do
Empiku – tam mają wachlarz od A do Z: kartki grające,
mrugające, z kurczaczkami, pachnące zieloną trawką
i nowoczesne, z kilkoma kreskami sugerującymi pisankę
czy bazie. W pracy powinnam dostać przydział firmowych życzeń w języku angielskim, ale przecież takich nie
wypada wysłać do rodziny, bo pomyślą, że pożałowałam
grosza. A może pojechać do kiosku UNICEF-u i przy
okazji pomóc głodującym dzieciom w Czadzie?
Tydzień mija, zanim wreszcie mogę zasiąść z listą adresatów. 30 kartek to niedużo, ale
jak tu wymyślić tekst odmienny od zeszłorocznego?
Czego i komu życzyłam przed rokiem? Po pewnym
namyśle wykreślam z listy parę osób. Zadzwonię do
nich z życzeniami, to przy okazji dowiem się, co
słychać. Same kartki są bezduszne, w pewnym
sensie. Przyglądam się zredukowanej liście
i wpadam na pomysł, by do kilku osób
wysłać e-maile. Zrobię zdjęcie stroika
z żółciutkim pisklęciem, piórkiem
i nakrapianym jajeczkiem i będzie
oryginalnie. No ale tekst życzeń…
w e-mailu też przecież trzeba coś
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napisać. „Smacznego jajka” – pasuje, niejako zarezerwowane dla Wielkanocy, tyle że banalne. „Wesołego
Dyngusa”? – kto raz został porządnie oblany, temu nie
powinnam przypominać ludowych zwyczajów. „Niech się
święci…” – no nie, precz z komuną! Wreszcie dochodzę
do wniosku, że adresaci powinni docenić to, że sama
„zrobiłam” kartkę, zachwycić się kompozycją zdjęcia
i przełknąć standardowe „Wesołych Świąt”.
Po kilku następnych dniach stwierdzam, że kupno kartek w Empiku to był szatański pomysł. Trzeba
będzie jeszcze odstać na poczcie w ogonku po znaczki.
Kiedyś znaczki sprzedawano w kioskach – komu to
przeszkadzało? Monopoliście – Poczcie Polskiej? Tak,
następnym razem kupię i kartki, i znaczki w jednym
miejscu. A może wyślę sms-y i „załatwię sprawę” kolejnych kilku osób z listy?
Następne podejście kończy się na odliczeniu kartek tylko do osób starszych, którym nie wypada składać
życzeń inaczej niż na piśmie. Czas nagli. Kuzynka Isia,
wielokrotna złota medalistka w wyścigu wysyłania kartek,
w tym roku znów zwyciężyła. Ona ma już ten problem
z głowy, miesiąc przed świętami! A co ja zrobię z tą piramidką niewykorzystanych kartek? Za rok jak znalazł,
postanawiam. Otwieram więc koperty, rozkładam
kartoniki, wypadają saszetki z farbkami, czuję
sztuczny zapach jajka na twardo… a w środku
są już gotowe życzenia , kilka linijek,
słowa, których sama też bym mogła użyć
w mojej kompozycji świątecznej. Czyli
co? Podpis, wstawiam datę – adresat
musi wiedzieć, że to marzec 2013 roku. I że Jagoda
pamięta. A jeśli kartki dojdą
po świętach? I tak to poczta
będzie winna! Hej, wesoły
nam dziś dzień nastał!

Rys. Zen

Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny
lekarskiej
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http://thorsteinulf.tumblr.com/post/36225522430/bofransson-bruno-liljefors-cat-on-flowering

Koty malowane

Kwiecień
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Bruno_Liljefors_-_Sleeping_Jeppe.jpg

yposzczone, wyjałowione zimą umysły z nagła
popadają w kwietniowe szaleństwo. Tylko najbardziej racjonalni z nas sadzą odporne na zimny podmuch
bratki i spokojnie czekają na wiosny ciąg dalszy. Ja szaleję.
Co rok marzę o obywatelskiej inicjatywie wprowadzenia
Święta Kwitnącej Magnolii i uznania je za dzień wolny
od pracy. A jeszcze lepiej cały tydzień.
Od pierwszego pękającego pączka do brązowienia płatków nie odchodzić od drzewka. Nawet nie spać,
nawet nie jeść, tylko patrzeć, patrzeć i patrzeć.

W ostrym słońcu mrużą oczy i przeciągają się leniwie.
Znikają z domu na długie godziny i dni.
Ostrożnie stąpając po mokrej trawie,
wyszukują ślad zeszłorocznych ścieżek.
Delikatnie i starannie obwąchują świat,
z rozkoszą brudząc nosy kwiatowym
pyłkiem i podgryzając świeże pędy.
A w domach przewracają pełne wiosennych woni wazony.
One też spragnione są wiosny...
Dla tych spragnionych kontaktu
z naturą i świeżego powietrza czy szerokich przestrzeni – odrobina sztuki
skandynawskiej. Głęboki oddech po więzieniu zimy...
Ewa Dereszak-Kozanecka
psychiatra

Bruno Andreas Liljefors
(ur. 14 maja 1860 w Uppsali, zm. 18 grudnia
1939 w Sztokholmie)
– malarz szwedzki, najlepiej znany z przedstawień motywów zwierzęcych i natury. Wydaje się, że największe
upodobanie znajdował
w portretowaniu lisów,
ale i psy, i koty, i ptactwo wszelakie szeroko
rozsiadło się na przepięknych obrazach. Są Liljefors na obrazie Andersa Zorna
te obrazy wdzięcznie naturalne, pełne ruchu, udatnie
„podpatrzone”. Mamy wrażenie, że ukryci nieruchomo
za zasłoną gałęzi to my podpatrujemy przyrodę...

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Anders_Zorn_-_Bruno_Liljefors_1906.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bruno_Liljefors_-_Katt_p%C3%A5_f%C3%A5geljakt,_1883.jpg
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A koty?

http://alongtimealone.tumblr.com/image/37484274625

Choć w kwietniu jeszcze czasem straszy
mroźny podmuch wiatru i wiruje zawieszony
w powietrzu śnieg, to jednak nieuchronnie
z upartą radością dzień po dniu wdzierają się
w nasze życie kwiaty.
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Let’s go, Europe
Jagoda Czurak

Gdy w 1960 roku organizacja studentów Harvardu zaczęła sprzedawać czarterowe loty
do Europy, każdy pasażer otrzymał broszurkę – przewodnik po Europie. 20-stronicowa
książeczka zawierała praktyczne wskazówki
dotyczące podróżowania na własną rękę po
naszym kontynencie. Rok później grupa studentów zebrała w Europie materiały do kieszonkowego wydania przewodnika „Let’s Go
Europe”, zawierającego uwagi na temat tanich
noclegów, niedrogich knajpek i opisy zabytków zrobione trochę po łebkach, to znaczy
przedstawiające wrażenia zwiedzających, z zachowaniem jednakże podstawowych historycznych faktów. System zbierania informacji
był prosty: 90 wybranych studentów uczelni,
po treningu na miejscu, wyruszało latem do
Europy, mając w kieszeni niezbyt dużą kwotę
pieniędzy. Każdy spędzał w wybranym kraju
około siedmiu tygodni, zbierając i weryfikując
informacje o tym, jak podróżować tanio, ale
też tak, by najciekawsze obiekty turystyczne
zaliczyć, nie przymierając głodem. Zebrane
wskazówki po opracowaniu stanowiły gotowy
przewodnik. Każdy autor opisu podróży po danym kraju był wymieniony z nazwiska. Pierwsza edycja przewodnika w jęz. polskim ukazała
się w 1992 roku. Miałam paszport, odłożone
złotówki wymieniłam na „zielone” (jeszcze nie
używałam karty płatniczej), przewodnik,
mapę i wyruszyłam
w podróż.
Let’s go, Europe!
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Portugalia i fado
Rok 1992. Noclegi w pensjonacie w Lizbonie zarezerwowałam przez przedstawiciela niemieckiego biura
podróży, dość blisko starej dzielnicy Alfama i górujących
nad miastem ruin zamku świętego Jerzego. Spacerowaliśmy wśród kwitnących hibiskusów i przechadzających się
białych pawi, obejrzeliśmy z góry, jak po pożarze w 1988
roku wyglądają jednakowe dachy kamienic całej dzielnicy.
Podobny obraz miałam przed oczami w Dubrowniku,
parę lat później, z tym że przyczyna wymiany dachówek w chorwackim mieście była inna. Przemierzaliśmy
strome i wąskie uliczki Lizbony, uskakując przed żółtym
tramwajem. Odpadające tynki, przewody elektryczne
wystające łukowato trochę przypominały naszą Pragę.
Zdumiało mnie to, że w kioskach są do kupienia pocztówki z takimi widokami, z suszącą się pościelą i ze starymi wdowami (do końca życia noszą czarne sukienki).
My w Polsce już byliśmy od trzech lat w nowej epoce,
ale podstawowa zasada propagandy sukcesu jeszcze
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tkwiła w nas głęboko: za nic nie pokazać, że jest biednie.
A Portugalczycy czynili z tego atut turystyczny. Spacerowaliśmy bardzo eleganckim bulwarem nad rzeką Tag,
podziwiając wrastające w bielone ściany krzewy bugenwilii i płytki azulejos,
które w pełnej krasie
mogłam podziwiać
w dawnej stolicy
Portugalii – Sintrze.
Autorzy przewodnika „Let’s Go
Europe” uprzedzali,
że większość casas
do fado to drogie
kluby, gdzie wstęp
kosztuje 2000 $ (nie,
nie dolarów, lecz
„paskudów”, jak nazywaliśmy escudo,
którego symbol był
taki sam jak dolara),
co było równowartością 2 kolacji. Do
tego należałoby jeszcze doliczyć koszt
wina i minimalnej,
wymuszonej przez
kelnera przekąski.
Nie byłam na wieczorze z muzyką
fado! A gdy obejrzałam niedawno film
o Amalii Rodrigues
– żałowałam jeszcze bardziej, jeśli to jest możliwe. Tęsknota i emocje bijące
z tych ballad nie wymagają znajomości języka, jeśli poddasz się
muzyce, widząc jak
miejscowi odbierają
te pieśni. Zapis koncertu Marizy, ale też
koncert Kingi Rataj,
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którego wysłuchałam w Warszawie niedawno, trochę
wynagrodziły mi to niefortunne zaniedbanie sprzed lat.
Być w Portugalii i nie widzieć oceanu? Jedziemy
na Cabo da Roca, najbardziej wysunięty na zachód przylądek Europy kontynentalnej (długość
geograficzna 9o30’).
„Tutaj kończy się ląd
i zaczyna morze, tu
wciąż można poczuć ducha Wiary
i Przygody, stąd
odpływały portugalskie karawele
w poszukiwaniu
nowych lądów” (to
tekst Certificado
da visita do Cabo
da Roca, z lakową
pieczęcią, który
otrzymałam). No
chyba niedokładnie z tego przylądka
wyruszano na podbój nowych lądów,
jest zbyt skalisty.
Kolumb uszkodził
statek, gdy silny
wiatr zepchnął go
w te okolice. Punkt
widokowy znajduje się 140 m nad
poziomem morza.
Tekst certyfikatu napisany jest po portugalsku, a ja po
powrocie do Polski „odczytywałam” go płynnie swoim
przyjaciołom, którzy nie wiedzieli, że na odwrocie są
tłumaczenia na 4 inne języki i byli skłonni uwierzyć, że
po tak krótkim pobycie potrafię odczytać tekst w oryginale. Czy czułam tchnienie morskiej przygody? Tak,
wiatr od morza tak dął, że na zdjęciu moja spódnica
wygląda jak balon.
Przylądek Roca znajduje się blisko niezwykłego
Palácio Nacional w Sintrze. Co może być niezwykłego
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w pałacu królewskim? Dwa
wielkie stożkowate kominy z XV wieku, które górują nad kompleksem. Nic
dziwnego, że poza salami
wyłożonymi kafelkami
obowiązkowym punktem
zwiedzania jest wizyta w pałacowej kuchni i oglądanie
miedzianych rondli oraz
nieba przez wlot komina.
Na dziedzińcu widziałam
po raz pierwszy araukarie. Lord Byron w 1809 roku
napisał, że wieś Sintra jest najpiękniejsza na świecie. To
miasteczko jest rzeczywiście urocze.
Ryby, ryby wszędzie, nawet na chodniku w nadmorskim Nazaré, zapach smażonego dorsza czy dorady
w porze lunchu to moje wspomnienie. Drugim wszechobecnym akcentem w Portugalii jest kogut z czerwonym
grzebieniem i kolorowym ogonem. Ja nie oparłam się
pokusie i przywiozłam kubeczek z kogutkiem. Jak to
się stało, że ten ptak jest kojarzony z Portugalią? Kogut
jest symbolem Francji! Otóż legenda mówi, że pewien
niesłusznie skazany za zabójstwo pielgrzym zażądał
rozmowy z sędzią, który mimo zapewnień skazanego
o niewinności nie chciał zmienić swojego wyroku. Skazany wskazał na pieczonego koguta, który znajdował
się na półmisku i powiedział, że jeśli upieczony ptak
wstanie i zapieje, będzie to dowodem, że pielgrzym
mówi prawdę. Tak się stało. Pielgrzyma uniewinniono,
a kogut stał się ludowym bohaterem.
Pojechaliśmy do klasztoru Batalha, wybudowanego w stylu gotyckim i manuelińskim. Kolumny
ozdobione ornamentami w postaci skręconych lin, fal,
koralowców. Nic dziwnego – jesteśmy przecież w kraju,
który miał zamorskie kolonie, to zrozumiałe, że morskie
klimaty znalazły odbicie w architekturze i nie tylko. Moneta o wartości 2$50 escudos ma na rewersie żaglowiec,
inna – różę wiatrów. W kaplicy klasztoru znajduje się
grobowiec króla Jerzego I, fundatora tej budowli, która
powstała w dowód wdzięczności za zwycięstwo w bitwie
pod Aljubarrota. Budowę rozpoczęto w końcu XIV wieku
i jedna jej część pozostała niedokończona do dziś – jest
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to kaplica bez sklepienia.
Zachwyciło mnie
trochę senne średniowieczne miasteczko Obidos,
które szczyci się czternasto- i piętnastowiecznymi
kościółkami i murami
miejskimi otaczającymi
zamek. Autor przewodnika
napisał, że angielski nie był
zbyt popularny w Portugalii
w tamtym czasie. Próbowałam porozumieć się w sklepie i z obsługą pensjonatu
korzystając z rozmówek. Wymowa: bardzo trudne do
zapamiętania reguły. Oto przykład: Dê – me um papo seco
com fiambre wymawia się dje – my ũ papu (jedyny znany
wyraz i smacznie się kojarzy) sjeku kõ fiãbry. A znaczy
to: proszę o bułkę z szynką. To nie można tak po prostu?
A samogłoski ũ, õ i ã są nosowe, co dodatkowo należy
pamiętać. Wiedziałam, że carne (wymawiaj karny) to
mięso – ale jakie? A wyraz ryba? Wymawiamy pjejszy,
a w karcie dań to peixe. I weź tu, człowieku, poradź
sobie – bez rozmówek będziesz głodny. Dziś, 20 lat po
mojej wycieczce, najprawdopodobniej angielski jest
rozumiany w miejscach odwiedzanych przez turystów.
Nie ma już „paskudów”, tylko €. Pomarańczowa gleba
z rzędami oliwek pozostała. To pewne.
Almas vencidas
Zwyciężone dusze
Noites perdidas
Stracone noce
Sombras bizarras Tajemnicze cienie
Na Mouraria
W Mourarii
Canta um rufia
Śpiewa jakiś włóczęga
Choram guitarras Płaczą gitary
Amor ciúme
Miłość, zazdrość
Cinzas e lime
Popiół i tłum
Dor e pecado
Ból i grzech
Tudo isto existe
To wszystko istnieje
Tudo isto é triste To wszystko jest smutne
Tudo isto é fado
To wszystko jest fado
„Tudo isto é fado” z repertuaru Amálii Rodrigues,
cyt. za http://www.tekstowo.pl
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej
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Pięknie położony najstarszy hotel w mieście wygląda solidnie i elegancko. A naprzeciwko mamy Urząd Miejski Astany (Akimat)

Opowieści środkowoazjatyckie (5)

Astana, czyli instrukcja
zbudowania stolicy
Alicja Barwicka

Historia zna wiele przykładów, kiedy z różnych przyczyn zmieniano lokalizację stolicy kraju. Sami też przez to przeszliśmy i mimo że od tamtej pory upłynęło już ponad
400 lat, ciągle o tym pamiętamy, a decyzja króla Zygmunta III Wazy ma długą listę
swoich równie gorących zwolenników, co przeciwników. Pewnie więc i dekret prezydencki, na mocy którego w 1997 roku przeniesiono stolicę Kazachstanu z Ałmaty do
położonej bardziej na północ i bliżej centrum kraju Astany, będzie oceniany odmiennie, zależnie od indywidualnych preferencji mieszkańców.

A

wszystko zaczęło się 16 grudnia 1991 roku, kiedy
to Kazachstan uzyskał niepodległość. Z jednej
strony społeczeństwo upajało się wolnością, ale z drugiej – miało świadomość, jak kruchy jest to stan i jak
bardzo trzeba zabiegać, by po latach pełnego zniewolenia
w sowieckim systemie tej wolności niczym nie zepsuć.
W kraju, w którym tradycyjnie dużą rolę odgrywały
wielkie rodzinne klany, stało się koniecznością odcięcie
od dotychczasowych układów, wpływów i powiązań
na gruncie politycznym i gospodarczym. Utworzenie
stolicy kraju w Astanie stanowiło więc rodzaj „nowego
otwarcia”.

Po pierwsze trzeba wybrać miejsce
Wybór padł na niewielkie miasto Celinograd (od
celina, co w języku rosyjskim znaczy ugór), położone
nad rzeką Iszim, przepływającą przez stepową równinę w środkowo-wschodniej części kraju. Tu w latach
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pięćdziesiątych XX wieku Nikita Chruszczow zaznaczył
swoją gospodarczą aktywność, ogłaszając kampanię znaną jako „zaorywanie ugoru”. To w tej części kazachskiego
stepu na przekór naturze postanowiono stworzyć kwitnący region rolniczy. Zaplanowano zagospodarowanie
i obsianie 40 milionów hektarów stepowych nieużytków.
Z całego ZSRR zjeżdżały setki tysięcy „ochotników”
marzących o „zaorywaniu ugoru”, w tym całe jednostki żołnierzy oraz studenci. Wszyscy ochoczo tworzyli
ogromne zagłębie rolnicze. Program częściowo się udał
i dzisiaj na byłym stepie w tej części kraju uprawia się
zboża, jednak z punktu widzenia ekologicznego temat
nadal budzi wiele kontrowersji. Celinograd, stanowiąc
miejskie zaplecze, był jednocześnie centrum całej akcji,
obejmującej ogromny region Akmola.
Za wyborem lokalizacji nowej stolicy kraju przemawiała również ponad 1000-kilometrowa odległość
dzieląca ją od Ałmaty, co także mogło mieć wpływ na
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Jak to w stolicy, zabudowa nowoczesna
współgra z tą bardziej tradycyjną

W takim pięknym pałacu odbywają się
przyjęcia zagranicznych VIP-ów

osłabienie dotychczasowych
i niekoniecznie w nowej sytuacji pożądanych relacji
interpersonalnych.
W Kazachstanie dość
często zmieniały się nazwy
geograficzne, czego przykładem jest ewolucja nazwy
poprzedniej stolicy – Ałmaty. Podobnie było z Astaną. Celinograd w 1992 roku
wrócił do historycznej nazwy całego regionu Akmola,
ale w wyniku decyzji o przeniesieniu tam stolicy kraju,
nazwę zmieniono na obecną, bo w języku kazachskim
astana znaczy właśnie stolica.
Kiedy lot do Astany dobiega końca i samolot
zaczyna schodzić na niższy pułap, doskonale widać
niekończące się pustkowie stepu otaczającego obecną
stolicę. Gdyby nie wijąca się Iszim i jej szerokie rozlewisko, krajobraz przypominałby wielką szarozieloną,
miejscami brunatną, płaską pustynię.
Czas na określenie
charakteru miasta
Zgodnie z polityką władz niepodległego kraju
nowa stolica miała być nie tyle kolejną wielką metropolią, co symbolicznym sercem
kraju, miejscem,
które miało

podkreślać korzenie i równocześnie łączyć wszystkie
grupy etniczne tego wielokulturowego narodu. Zadanie
wbrew pozorom wcale nie było łatwe, bo kiedy tylko
okazało się, że decyzja zapadła i ten rozległy stepowy
obszar wokół dotychczasowego miasta zostaje przeznaczony na budowę stolicy, natychmiast pojawiła się
pokusa, by go jak najszybciej zabudować wzdłuż i wszerz,
a przecież szybko to najczęściej „bez ładu i składu”. Na
szczęście zorientowano się w porę i nie dopuszczając do
chaosu budowlanego, rozpoczęto realizację ambitnego
planu zbudowania miasta innego niż wszystkie. Miało
być piękne, nowoczesne, ale przede wszystkim miało
napawać dumą każdego mieszkańca Kazachstanu.
Trzeba mieć plan architektoniczny
Miejsca było dużo, rzeka była także, żadnych
ograniczeń, można więc było nakreślić plan. Ponieważ
miasto miało być przede wszystkim piękne, zatrudniono
światowej sławy architektów. Panowie Norman Foster
i Kisho Kurokawa zabrali się do pracy i wymyślili, że

Pokazowy, na wzór wieżowców moskiewskich kompleks mieszkalny „Triumf Astany” pnie
się w górę wśród naturalnej zieleni
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Ale można też spotkać zieleń „inną” albo też oba style razem udające harmonię

piękne centrum pięknego miasta (na wzór tych najpiękniejszych) musi być zlokalizowane wzdłuż osi, wokół
której powstanie nowoczesna w formie, harmonijna
zabudowa oparta na idealnej symetrii. Im dalej od
centrum, tym bardziej skupiano się na dzielnicach
mieszkaniowych, uwzględniając naniesienie poprawek
w architekturze „starego miasta” wchłoniętego przez
stolicę. Najważniejsze punkty architektoniczne miały
mieć przy tym swoją szczególną symbolikę, czytelną
dla społeczności. Architekci nie zapomnieli o Iszim.
Ta wielka dzika rzeka nie bardzo pasowała do obrazu
idealnego miasta, przede wszystkim była zbyt szeroka.
Dla pokazania urody różniących się architektonicznie
mostów powinna łagodnie zmieniać kierunek, tak by
wijąc się przez miasto, być jego naturalną ozdobą. Na
planie narysowano więc linię prostą, zaznaczono punkt
centralny oraz punkty skrajne. Na powstałej osi oraz
wzdłuż niej zaczęto nanosić lokalizacje poszczególnych
budowli, najpierw tych symbolicznych, prezydenckich
i rządowych, biurowców centrum finansowego, parków,
centrów rozrywki…
Od czego by tu zacząć?
Był plan i były dwa elementy „zastane”: zabudowa
dawnego Celinogradu i rzeka Iszim. Starą zabudowę
starannie odrestaurowano. Wzdłuż szerokiej, pięknie
zadrzewionej alei stoją teraz kilkupiętrowe solidne
kamienice o beżoworóżowych fasadach. Dolne kondygnacje zajmują eleganckie sklepy, biura i przedstawicielstwa zagranicznych firm. Znajduje się tu między
innymi najstarszy w Astanie hotel „Grand Park Esil”.

Stare drzewa nadają tej dzielnicy charakter zbliżony do
miast europejskich.
Regulacja rzeki Iszim i dostosowanie jej wizerunku do ambitnych planów architektonicznych stanowiło
o wiele poważniejsze zadanie, ale od czego jest współczesna technika? Przesunięto nieznacznie koryto, zmieniono bieg, zabudowano i umocniono brzegi, tworząc
piękne bulwary. Plaża w samym centrum miasta kusi
złotym piaskiem i możliwością kąpieli. Brzegi zostały
połączone licznymi mostami, z których część jest przeznaczona wyłącznie dla pieszych, tworząc atrakcyjny
szlak spacerowy. Rzeka jest tu ozdobą, więc na brzegach
można znaleźć ciekawe architektonicznie obiekty i nie
są to wyłącznie markowe hotele, ale również kolorowe
i atrakcyjne w formie osiedla mieszkaniowe. Ponieważ
dla mieszkańców całego kraju, nie tylko stolicy, obcowanie z naturą ma zupełnie szczególny wymiar i przyrody (tej ożywionej i tej nie) nigdy dosyć, wszędzie jest
mnóstwo zieleni, a kiedy w pobliżu trudno byłoby (jak
to w mieście) znaleźć konia czy jelenia, nie ma się co
martwić, bo można go napotkać przy ulicy, przy wejściu
na most i praktycznie wszędzie, jeśli tylko uważnie się
rozejrzymy. A jeśli uroda rosnących na każdym skwerku
drzew już nam nie wystarcza, zawsze można „posadzić”
kilka następnych. Mają tę zaletę, że z pewnością nie
zaszkodzą im zimą tutejsze siarczyste mrozy. A jeśli
już mowa o zimie, to w tej części kraju trzeba się liczyć
z mrozami naprawdę dającymi się we znaki, bo temperatura może osiągać nawet minus 40°C. Ale i wtedy
nie brakuje atrakcji. Naturalne lodowiska obejmujące
zamarzniętą rzekę przyciągają łyżwiarzy, a nad brzegami

Jeśli komukolwiek brakuje obecności zwierząt, wystarczy rozejrzeć się dokoła
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Siedziba Centralnego Archiwum Państwowego
przypomina wielki pocisk

Hotel Pekin

Iszim wyrasta co roku piękniejsze lodowe miasto. Mimo
przenikliwego zimna zachęca wszystkich, którym marzy
się podziwianie największych i najpiękniejszych budowli
świata wyrzeźbionych z lodowych bloków.
Wróćmy na oś miasta
Najważniejsze punkty planu to ścisłe centrum
oraz dwa punkty skrajne osi miasta. A ponieważ miały
być najważniejsze, to powinny też być symboliczne.
Tak też zrobiono. Punkt centralny osi miasta zajmuje

Widoczna już z daleka wieża Bajterek
jest wysoka i smukła, zwieńczona ażurowym symbolem ptasiego gniazda

„drzewo życia”, czyli
wieża Bajterek. Ta
wysoka na 97 metrów
smukła budowla z jasnego metalu nawiązuje swoją symboliką
do tutejszej legendy
o ptaku znoszącym
złote jaja. Ażurowe
gałęzie drzewa obejmujące złotą kulę na kształt ptasiego
gniazda zdobią szczyt wieży, a wokół niej rozpościera się
słoneczny, przestronny plac, pełen ozdobnych krzewów
i prawdziwych dywanów kwiatowych. Z każdego miejsca
placu zapewniony jest widok na futurystyczne budynki
centrum finansowego. Jednak prawdziwe atrakcje znajdziemy na platformach widokowych wewnątrz Bajterka.
Kilka szybkich, pojemnych wind kursuje nieustannie,
wwożąc na wysokość grubo ponad dwudziestu pięter
chętnych do podziwiania panoramy miasta. Żeby zrozumieć koncepcję zabudowy Astany, stworzoną przez
dwóch wielkich architektów, trzeba na miasto spojrzeć
właśnie stąd. Na platformach widokowych znajdziemy
oczywiście również bary i restauracje, ale odwiedzających
przyciągają tu przede wszystkim nieprawdopodobnie
Najważniejsza osoba w państwie rezyduje w najważniejszym pałacu
prezydenckim Ak Orda, na najważniejszej osi miasta, usytuowanym
bajkowo pośród złotych wież, a za nim już tylko piramida Pałacu
pokoju i harmonii
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Widoczny z góry wielki biały meczet robi wrażenie, a dywany kwiatowe mogą każdego zachwycić

piękne widoki. Jesteśmy w samym centrum osi miasta,
która biegnąc w idealnie prostej linii sięga z jednej
strony do wysokiej na 62 metry piramidy Pałacu pokoju
i harmonii, w którym po sukcesie I Międzynarodowego
Kongresu Tradycyjnych Religii Świata mieści się obecnie
wielka sala koncertowa oraz centrum naukowo-kulturalne, poświęcone w szczególności problematyce
tolerancji religijnej i przeciwdziałaniu przemocy. Od
strony przeciwnej oś miasta zamyka z kolei jasna bryła
stylizowanego wielkiego, białego, częściowo przezroczystego namiotu nomadów Khan Shatyr, wyglądającego tak
lekko, że trudno uwierzyć, iż znajdziemy wewnątrz nie
tylko wielkie centrum handlowo-usługowe, ale również
basen i sztuczną plażę, gdzie niezależnie od pory roku
można opalać się pod palmami. Oba te obiekty autorstwa lorda Fostera stały się rozpoznawalną na świecie
architektoniczną wizytówką miasta.
Wielkie gmachy i budowle położone wzdłuż osi
mają zawsze na tyle ażurowe lub wręcz puste położone
centralnie elementy architektoniczne, że nie zasłaniają
kolejnych, ułożonych w dalszej perspektywie. Szczególnie
pięknie prezentuje się biało-niebieski pałac prezydencki
Ak Orda oraz gmachy ministerstw. Całości dopełniają
bliźniacze budowle ułożone w idealnej symetrii względem osi i otwierające kolejne architektoniczne obrazy
To się nazywa narodowa duma!

35

A to już dar gospodarza dla narodu: Prezydenckie Centrum Kultury
Republiki Kazachstan z interesującymi zbiorami historyczno-etnograficznymi

widziane w perspektywie. Przypomina to nieco ułożenie paryskich łuków triumfalnych, tyle że w Astanie
perspektywa architektoniczna obejmuje wiele bardzo
różnych budowli (oczywiście nowiutki, z 2012 roku, łuk
triumfalny jest tu również, a jakże). Chociaż patrzenie
na miasto z góry umożliwia podziwianie wielu niecodziennych budowli, mnie urzekły przepiękne (oczywiście
idealnie symetryczne) dywany kwiatowe, ciągnące się na
imponująco długich odcinkach. Dla wszystkich ważnych
budowli miasta nie starczyło oczywiście miejsca na jego
głównej osi, dlatego warto się rozejrzeć i zachwycić bryłą
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Prosty przekaz w sprawie tolerancji religijnej

wielkiego białego meczetu czy rysującego się w oddali
ogromnego kompleksu sportowego ze stadionami, krytymi basenami, całorocznym sztucznym lodowiskiem,
no i oczywiście z welodromem (bo kolarski międzynarodowy team Astana musi gdzieś mieć swoje miejsce),
zbudowanym w kształcie kasku kolarskiego.
To się nazywa duma
Do Bajterka ciągną wycieczki mieszkańców Kazachstanu także z innej przyczyny. Obywatele są naprawdę szczerze dumni ze swojego nareszcie niepodległego
kraju i nowej stolicy, a ponieważ nie mają wątpliwości,
komu należy się szczególna wdzięczność, dają temu
wyraz, stojąc w długiej kolejce do umieszczonej tu
repliki konstytucji kraju opatrzonej (analogicznie jak
w Ałmaty) odciskiem dłoni prezydenta. W podniosłym
nastroju, całymi rodzinami, kładąc prawe dłonie na
tekście konstytucji, dokumentują fotografiami swoją
narodową przynależność.
Wiele narodów i wiele religii
Przechadzając się po platformach widokowych
wieży, trzeba na chwilę przystanąć przy niezwykle
ciekawym niewielkim postumencie, którego globalna
symbolika nawiązuje do różnorodnej pod względem
kulturowym i religijnym społeczności kraju. Wokół
drewnianego globu z zaznaczonymi kontynentami

umieszczono promieniście tabliczki z nazwami różnych
religii świata wraz z nazwiskami reprezentujących je
postaci.
Porządek w różnorodności
Niezależnie od kierunku w jakim chcemy się udać,
zielone szerokie aleje otaczające Nowy Plac z położoną
centralnie wieżą Bajterek prowadzą przez nowoczesne
w formie centra biznesowe oraz skupiska budynków
rządowych. Znajdziemy tu w bliskiej odległości szereg
zróżnicowanych architektonicznie budowli, jak np.
hotel Pekin (wyglądający jak hotel w Pekinie) i Centralne Archiwum przypominające w formie ogromny
pocisk. Bardzo staranną formę zapewniono wielkiemu
kompleksowi ministerstw z ozdobionym emblematem
dolara ministerstwem finansów na czele. To zresztą
świetny pomysł, żeby wszystkie ministerstwa zlokalizować w jednym miejscu. Urzędnicy mają wszędzie
blisko i nie tracą czasu na wędrówki po mieście. Co za
oszczędność!
Przykładów uporządkowanej formy miasta jest
znacznie więcej. Poza wielkim kompleksem sportowym
czy ministerialnym znajdziemy tu również rozległe
kampusy uczelni wyższych na czele z Uniwersytetem
Nazarbajewa, gdzie ujednolicona w formie, harmonijna zabudowa dla poszczególnych kierunków zajmuje
imponująco dużo przestrzeni.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej rozlokowały się w poziomie

36

4_2013

kwiecień

Podróże

Niektóre biurowce centrum finansowo-administracyjnego pną się w górę

Czym to miasto
może nas jeszcze zadziwić?
Jak w każdym wielkim mieście znajdziemy
w Astanie muzea, kina, teatry, mnóstwo parków, wielkie
centra rozrywki, wesołe miasteczka, ale też np. budynek
cyrku. Jednak niewątpliwie największe wrażenie zrobi

na turyście zlokalizowane na terenie centrum rozrywki
Duman ogromne oceanarium. Tak, to nie pomyłka.
Do oceanu jest stąd co najmniej 3 tysiące kilometrów,
więc mieszkańcy nie mają wiele okazji, by poznać takie
środowisko. Dlatego we współpracy z jednym z francuskich ośrodków naukowych stworzono pomimo

Sam Khan Shatyr jest lekko pochylony, ale przecież namioty nomadów narażone były na wiatry... Na głównej osi miasta przed Khan Shatyrem
stoi wielki, nieco ażurowy (żeby nie zasłaniał „namiotu”) biurowiec największej kazachskiej firmy naftowej KazMunaiGaz.
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Konna postać Kasymowa Kenesaryego – przywódcy
XIX-wiecznego antyrosyjskiego powstania
przypomina, że wszystko jest możliwe...

Narodowy wieszcz Abai całkiem inny niż
w Ałmaty, bardziej stołeczny?

odrębności klimatu kontynentalnego to ciekawe miejsce,
gdzie można podziwiać mieszkańców przede wszystkim
Oceanu Spokojnego, Atlantyckiego i Indyjskiego, ale
też wielkich rzek, w tym Amazonki, czy faunę i florę
raf koralowych. Położony centralnie ruchomy korytarz
przesuwa się w wolnym tempie, a wokół i nad głowami
odwiedzających śmigają rekiny, płaszczki, ławice piranii...
Jak widać nawet w centralnej Azji można sobie popatrzeć
na życie w oceanie.

Pomnik wielkiego przywódcy tureckiego
Atatürka podkreśla etniczne związki i wielowiekowe dobre relacje międzypaństwowe

Nie zapominajmy o jedzeniu
Jakkolwiek nie tylko w centrum, ale i w każdej
dzielnicy Astany można znaleźć całe mnóstwo rodzimych
i zagranicznych barów, kafejek i restauracji, to i w tej
dziedzinie napotkamy lokalne oryginalne rozwiązanie.
Jeśli bowiem chcemy wybrać się do jednej z narodowych
restauracji specjalizujących się w kuchni swojego kraju,
wystarczy znaleźć się przy szerokiej alei Turan, wzdłuż
której znajdują się takie właśnie miejsca. Zarówno

W centrum rozrywki Duman
z wody korzystają ludzie i zwierzęta,
np. rekiny
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A nad Iszim mamy plażę, malowniczą przystań, wesołe miasteczko,
różne architektonicznie mosty, piękne kompleksy biurowców i hoteli,
a także nowoczesne w formie osiedla mieszkaniowe
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W restauracji ukraińskiej są izby bardziej i mniej eleganckie, jest odpowiedni piec, a także młyn i ogródek

wystrój wnętrz, jak i architektura nawiązują do charakteru kraju gospodarzy. Kiedy chcemy zakosztować np.
kuchni uzbeckiej, wejdziemy do imponującego wielkością
budynku o pięknej orientalnej formie, którego mury
zdobi charakterystyczna błękitna mozaika. W restauracji
ukraińskiej znajdziemy natomiast szereg oddzielnych,
typowych dla tamtejszej kultury „izb”, wyposażonych
w liczne oryginalne detale, których nie powstydziłby się
profesjonalny skansen. Znajdziemy tu także „przydomowy” ogródek z altankami, strumyk, którego woda ma
napędzać młyn, i podwórko z domowymi zwierzętami.
Restauracje prześcigają się w narodowych stylizacjach,
co tylko dodaje uroku tym miejscom. Zadomowiło się
tu już kilka lokali europejskich; może wśród nich pojawi
się kiedyś i polski obiekt? Tymczasem jest się czemu
To nie jest siedziba orientalnego władcy, ale jedynie uzbecka
restauracja

przyjrzeć, jest w czym wybierać, ale przede wszystkim
można skosztować narodowych potraw rodem z wielu
różnych krajów.
Dobrą instrukcję oddam
w dobre ręce
Sposób, w jaki mieszkańcy Kazachstanu budują
nową stolicę, jest godny wielkiego uznania. Przez te kilkanaście lat wznieśli zgodnie z wymyśloną przez siebie
(z pewną pomocą światowych sław architektonicznych)
ideą miasto piękne, nowoczesne, ale też pełne symboli
odnoszących się do tradycyjnych narodowych wartości.
Korzystając z dużej ilości wolnej przestrzeni, budują
nadal, dbając o porządek architektoniczny, stawiając
według nakreślonego wyjściowo planu następne hotele,
teatry, centra rozrywki i oczywiście osiedla mieszkaniowe.
Pamiętają o infrastrukturze transportowej. W niezabudowanych regionach miasta zwracają uwagę piękne,
szerokie, kilkupasmowe arterie. To mądre rozwiązanie,
by zaczynać od dróg, a dopiero wokół tej sieci tworzyć
zasadniczą tkankę miasta.
Wróćmy do naszej Warszawy. Kochamy ją taką,
jaka jest. Na horyzoncie nie widać kolejnego Zygmunta
III Wazy. Ale gdyby była taka potrzeba, kazachska instrukcja wybudowania nowej stolicy mogłaby się okazać
niezwykle przydatna.
Alicja Barwicka
okulistka warszawska
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Po dyżurze: historia w blasku klejnotów

Daisy, czyli
Stokrotka w perłach
Joanna Dusza-Kozera

Księżna w swoim słynnym 6-metrowym naszyjJest noc, w parku zamku Książ przez nagie gałęniku z pereł
zie jesiennych drzew prześwituje migocący blask
księżyca, słychać szelest pachnących, złotych liści poruszanych wiatrem. W pobliżu
ciemnego budynku mauzoleum grobowego Hochbergów widać niewyraźnie sylwetki kilkunastu osób, które cicho, bez jednego słowa, niosą ciężką dębową trumnę.
Trwożnie rozglądają się dokoła. Umieszczają trumnę na niewielkim wozie, którym
zaufany dworski stangret z pomocnikami pojedzie na stary cmentarz ewangelicki do
Szczawienka, czyli Nieder-Salzbrunn. Tam trumna znajdzie swoje ostatnie miejsce
spoczynku, pochowana przez najwierniejsze sługi starego rodu hrabiów Hochberg,
książąt von Pless. Tam pożegnają po raz trzeci szczątki tej, której wiernie służyli przez
dziesiątki lat – najpiękniejszej kobiety Europy, księżnej Mary Theresa Olivia Cornwallis-West, księżnej Hochberg von Pless, zwaną Daisy-Stokrotka. Czy w pospiesznie
przenoszonej trumnie znajduje się legendarny, sześciometrowy bicz nieskazitelnych
pereł księżnej pszczyńskiej, podarunek ślubny męża?

Densbighshire Ruthin Castle w 1925 roku
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słynąca z urody i niezwykłego wdzięku Maria Adelajda Thomasina Eupatoria de domo FitzPatrick, zwana
Patsy, podejrzewana przez arystokrację o bardzo bliskie związki z następcą
tronu Wielkiej Brytanii
Albertem Edwardem,
późniejszym królem
Edwardem VII, czym
tłumaczono sobie jego
późniejszą czułą troskę o los Daisy. W tym
zamku i w Newlands
Manor odziedziczonym przez ojca, mała
Daisy spędziła lata
swojego dzieciństwa.
Nikt chyba nie miał tak
Matka Daisy, „Pats”

http://arollingcrone.blogspot.com/2009/10/royal-mistress-at-16-cougar-at-58.html

http://www.oldukphotos.com/graphics/Wales%20Photos/Denbighshire,%20Ruthin%20Castle%20and%20Gardens.jp

Dzieciństwo
Mary Theresa Olivia Cornwallis-West urodziła
się 28 czerwca 1873 roku w zamku Ruthin w Walii, posiadłości swego pradziadka, trzeciego syna ósmego barona West, hrabiego de la Warr, który ożenił się z jedyną
spadkobierczynią słynnego admirała Cornwallis. Ojcem
Mary Theresy był William Cornwallis-West, a matką
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szczęśliwego, swobodnego i wesołego dzieciństwa oraz
wczesnej młodości jak ja z bratem Georgem i siostrą Shelagh w romantycznym zamku Ruthin w Walii i naszym
ukochanym majątku Newlands w Hamshire – pisała później w pamiętnikach Daisy. Pochodziła ze znakomitej
rodziny, szczycącej się arystokratycznymi i królewskimi
korzeniami, wśród jej przodków byli Plantagenetowie
oraz król Francji Filip III z dynastii Kapetyngów, była
też spokrewniona z wszystkimi znacznymi rodami arystokratycznej Europy.
Niestety w drugiej połowie XIX wieku rodzina
Cornwallis-West czasy świetności miała już za sobą
i Daisy wraz z siostrą Konstancją Edwiną, zwaną Shelagh
oraz bratem Georgem dysponowała jedynie rodową
siedzibą w Ruthin, starym Newlands Manor oraz domem w londyńskiej dzielnicy Belgravia. Daisy wyrosła
na prześliczną panienkę, smukłą, zgrabną, szczycącą się
50-centymetrową talią, o nieskazitelnej cerze, ogromnych
błękitnych oczach i uroczej twarzy okolonej burzą złotych loków. Miała ponadto piękny głos kształcony przez
sir Paolo Tostiego, mistrza śpiewu na dworze królowej
Wiktorii oraz przez dyrektora opery florenckiej Venuchiniego, a lekcji śpiewu udzielał jej w Paryżu sam Jan
Mieczysław Reszke, jeden z najwybitniejszych tenorów
europejskich występujący w Royal Opera House.

http://www.gogmsite.net/_Media/late_victorian_debutante_wi.jpg

Wczesna dorosłość
Zubożenie starego rodu odcisnęło się piętnem
na jej dzieciach. Piękna panienka z piękną, rodową

Czy tak wyglądała Daisy, udając się na londyński dwór królowej Wiktorii
jako debiutantka?
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Historia w blasku klejnotów
przeszłością miała jeden poważny feler – nie była bogata
i angielscy kawalerowie z równych jej urodzeniem rodów
dbali bardzo, by nie czynić jej awansów mogących mieć
finał przed ołtarzem. Daisy, już 18-letnia, zaczynała być
uważana za starą pannę, gdy wkrótce po przedstawieniu jej u dworu, na balu maskowym w Holland House
poznała drugiego sekretarza ambasady niemieckiej
w Londynie, 11 lat starszego od niej Jana Henryka XV
księcia von Pless, hrabiego von Hochberg, barona zu
Füstenstein, dziedzica oszałamiającej fortuny niemieckiego rodu Hochberg, którego majątek szacowano na
dziesiąty w Europie i trzeci w Cesarstwie Niemieckim.
Matka obdarzona zręcznością i sprytem, przy pomocy
swego przyjaciela, następcy tronu Wielkiej Brytanii,
księcia Walii Edwarda, uknuła mały fortel.
Na jednym z balów dworskich, kiedy Daisy zmęczona tańcem z księciem von Pless znalazła się z nim
w cichej i odludnej oranżerii,
nagle zjawili się
goście oraz matka Daisy wraz
z następcą tronu,
Albertem Edwardem, który zaczął
gratulować młodym… zaręczyn
i składać życzenia przyszłej, bardzo „zaskoczonej”
Narzeczeńska fotografia Daisy i księcia
Jana Henryka XV von Pless
teściowej księcia
Hochberg. Książę Jan Henryk był człowiekiem nie tylko
doskonale wychowanym, ale też świetnie znał etykietę,
niepozwalającą przeczyć słowom członka rodziny panującej, życzenia przyjął z pokorą i ogłosił zaręczyny.
Daisy od razu uczciwie oświadczyła, że go nie kocha,
ale książę stwierdził, że „miłość przyjdzie później”. Czy
rzeczywiście przyszła?
Małżeństwo i pierwsze klejnoty
Ślub przyszłej pary książęcej 8 grudnia 1891
roku był wydarzeniem sezonu londyńskiego i odbył się
w kaplicy św. Małgorzaty w Westminsterze. Świadkiem
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mówi, że Daisy
uczestniczyła
w morskiej wycieczce statkiem
po Morzu Czerwonym, w czasie
której eleganckie towarzystwo oglądało
poławianie pereł. Jeden z poławiaczy, arabski
chłopiec po znalezieniu pięknej
perły wypłynął
z głębin zbyt
szybko i skonał
na oczach Daisy, Daisy w legendarnych perłach
przeklinając tę, która będzie nosiła perły okupione jego
życiem… W późniejszych latach księżna często wspominała jego klątwę.

http://2.bp.blogspot.com/-mwoRM2Lakx0/T-u5GdvYEZI/AAAAAAAAUFQ/8N_7CSu4yBE/s1600/DAI+PL.jpg

http://25.media.tumblr.com/tumblr_mdjyhawtFT1rhn1ero1_1280.jpg

na ślubie był sam następca tronu Wielkiej
Brytanii z żoną księżną Walii Aleksandrą
Duńską, a życzenia
wraz z błogosławieństwem przysłała sama
królowa Wiktoria.
Całą wyprawę ślubną
narzeczonej i przyjęcie ślubne fundował…
narzeczony panny Daisy w koronie damy Św. Cesarstwa
młodej, gdyż rodziny Rzymskiego
Daisy nie stać było na odpowiednią dla jej małżeństwa
oprawę. W czasie ślubu Daisy miała na głowie diadem
w kształcie korony wysadzanej perłami i diamentami
(gdyż przez małżeństwo stała się hrabiną Św. Cesarstwa
Rzymskiego), będący prezentem ślubnym od teścia, który
pokochał ją i od początku traktował jak najdroższą córkę.
W podróż poślubną Daisy wyjechała do Paryża, a po miesiącu miodowym zawitała do Pszczyny.
Początkowo wspólne życie książęcej pary układało się
bardzo dobrze, małżonek spełniał wszelkie kaprysy
młodej żony, chcąc, by była otoczona zbytkiem godnym
najpiękniejszej kobiety Europy – tylko na toalety młodej
księżnej Jan Henryk przeznaczył milion! marek rocznie.
Nic dziwnego, że suknie i kapelusze zamawiane były
w Paryżu u Wortha. Spośród wszystkich wyróżniała się
księżna Daisy von Pless, wysoka i cudownie angielska
ze swą różowobiałą cerą. Ubrana na złoto, z wysoką
diamentową koroną na włosach koloru miodu, śmiejąca się radośnie, życzliwie usposobiona do wszystkich
mężczyzn, była w samej rzeczy… wcieleniem owych
dni pokoju, bogactwa i ogólnej prosperity – tak opisuje
młodą księżnę księżniczka rumuńska Maria, późniejsza
przyjaciółka Daisy.
W czasie jednej z podróży książę wpadł na pomysł
obdarowania Daisy najdłuższym sznurem pereł, jakiego
nie miała żadna kobieta w Europie, nawet koronowana
głowa. Ceny pereł były w tym czasie zawrotne, a ich wartość czterokrotnie przekraczała wartość diamentów! Pomysł zmaterializował się pod postacią 6-metrowego sznuru nieskazitelnie pięknych i bezcennych pereł. Legenda

Dworskie katusze
Daisy wychowana w zamkach Walii i Szkocji,
spędzająca wolny czas na jeździe konnej, wędrówkach
po wrzosowiskach i zielonych angielskich łąkach, nieznająca skrępowania sztywną etykietą i pompatycznymi
ceremoniami dworskimi, ceniąca proste życie angielskich,
wiejskich dworów arystokratycznych – przyjeżdża najpierw do pałacu rodu von Pless w Pszczynie, a potem do
zamku Książ, który stary książę Jan Henryk XI Hochberg
przeznacza na siedzibę młodej pary. Pszczyna wybudowana w stylu pseudo-francuskim nie podoba się młodej
księżnej, jest zdziwiona niesłychanym przepychem codziennego życia przy braku elementarnych wygód, jak
choćby łazienek, z wyjątkiem osobistej, w prywatnych
apartamentach…
Na zamku Książ (Fürstenberg) młoda para została
wspaniale powitana przez służbę dworską, która była
bardzo liczna i przywiązana do rodziny książęcej, gdyż
często obowiązki dworskie przechodziły z ojca na syna,
tworząc wielopokoleniową tradycję pracy dla kolejnych
książąt von Pless. Ogromny pałac mający ponad 400
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Zamek w Książu przed przebudową

Widok obecny zamku Książ

komnat i 150 tys. m3 kubatury (trzeci po Malborku
i Wawelu zamek w Polsce pod względem wielkości!),
położony w starym parku i otoczony lasami, był prawdziwą magnacką siedzibą jednego z najbogatszych rodów
Europy. Pierwsze wzmianki o Książu pochodzą z XIII
wieku i mówią o rozbudowie istniejącej już budowli
przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I, syna Bolesława Rogatki i wnuka Henryka Pobożnego. W 1705
roku zamek przeszedł na własność Jana Henryka, który
uzyskał tytuł barona, a później dziedzicznego hrabiego
i od tego momentu każdy dziedzic rodu Hochbergów
miał przydawaną kolejną liczbę rzymską przy tytule
książęcym. Zamek zyskał wtedy przebudowę barokową,
która była upiększana w późniejszych latach i kolejnych
inwestycjach architektonicznych.
Daisy jednak, obdarzona angielskim zdrowym
rozsądkiem i dystansem do swojego pochodzenia, nie
czuła się w nim dobrze. W pamiętniku pisała z przekąsem: [przyp. Mój rodzinny] ...zamek Ruthin w północnej Walii (prawdziwy zamek, nie tak jak niemieckie,
gdzie każda budowla, która nie jest zagrodą, nosi miano
„Schloss”). Życie angielskiej wsi było proste, stosunki
towarzyskie swobodne, a obyczaje liberalne. Daisy miała
własne zdanie na wiele spraw i umiała go bronić, była
oczytana, interesowała się polityką, umiała świetnie jeździć konno, polować, strzelać do celu, pływać, żeglować
i grać na fortepianie.
Dowcipna, żywiołowa, mająca wielkie poczucie humoru oraz nieokiełznany szkocko-walijski temperament, śmiertelnie się nudziła wśród przepychu

barokowych wnętrz i najbardziej sztywnej atmosferze
niemieckiego dworu arystokratycznego. Na zamkach
Hochbergów obowiązywała surowa pruska etykieta:
księżna, tytułowana zawsze „Wasza Wysokość”, była
stale otoczona swoim fraucymerem, nawet w drodze
do toalety towarzyszyły jej dwie damy dworu, codziennie ubierana i rozbierana przez dwie pokojówki. Pod
drzwiami jej sypialni zawsze stało dwóch, gotowych na
każde skinienie służących, a do zwykłej obsługi „państwa”
codziennie 40 lokai w liberiach (błękitne kurtki, białe
pończochy i białe rękawiczki) oraz dziesiątki pokojówek
w strojach pokojowych lub strojach śląskich w kolorach
ciemnoczerwonym i srebrnym czekało na ich rozkazy.
Księżna nie mogła nigdzie iść sama, wyjazd do
miasteczka w celach towarzyskich lub dobroczynnych
wymagał obecności: dam dworu, dwóch sekretarzy, kuriera, trzech lokai i kilku służących… nie licząc stangreta
i forysiów w liberiach Hochbergów. Przy stole obsługiwało posiłki ponad 20 lokajów w liberii Hochbergów, nie
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Kamerdynerzy zamkowi
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Dzieci i inne zajęcia
Księżna wypełniła swoje obowiązki wobec rodu
książąt von Hochberg, na świecie pojawiła się córeczka
(urodzona w Anglii zmarła w niemowlęctwie) oraz synowie: Jan Henryk XVII, zwany Hanselem (mężczyźni
w rodzie von Hochberg mieli numerację wg dat urodzin,
a nie panowania), Aleksander, zwany Lexelem i Bolko
Konrad.
Daisy nie byłaby sobą, gdyby w narzuconej
etykietą atmosferze książęcego zbytku do końca życia wypełniała jedynie obowiązki arystokratycznej
damy; osobowość księżnej odcisnęła trwałe piętno
na ziemi wałbrzyskiej i pszczyńskiej, a pamięć o niej
przetrwała i dzisiaj jest równie żywa, jak w czasach jej
współczesnych.
Księżna prowadziła, mimo wyraźnej dezaprobaty księcia Jana Henryka, korespondencję z pisarzem
Bernardem Shaw i Oscarem Wildem, regularnie pisywała do króla Hiszpanii Alfonsa XIII, króla Wielkiej
Brytanii Edwarda VII i jego żony królowej Aleksandry.
Pisała po angielsku, gdyż nigdy nie nauczyła się dobrze niemieckiego, czego nie mógł jej wybaczyć Jan
Henryk oraz dwór niemiecki. Różnice zdań na tematy
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Kuchnia w zamku Książ

polityczne, plotki o romansie Daisy z następcą tronu
Niemiec, późniejszym cesarzem Wilhelmem II, a nawet
indyjskim maharadżą oraz stała nieobecność księcia lub
księżnej w domu pogłębiały izolację i niechęć między
małżonkami, które stały się przyczyną późniejszego
rozpadu ich małżeństwa.
Zmysł artystyczny księżnej Daisy sprawił, że
zajęła się zmianami w zamku Książ oraz w Pszczynie
(pałac otrzymał nareszcie niezbędne łazienki! oraz
zagospodarowany 156 ha park). W Książu przeprojektowano park, tworząc założenie w stylu angielskim
oraz tarasowe, francuskie ogrody, armia ogrodników
sprowadzanych m.in. z Wielkiej Brytanii pielęgnowała uwielbiane przez księżną rododendrony i azalie,
których niezliczone gatunki otaczały zamek. Sam
zamek zyskał zmianę bryły w stylu renesansowym,
z wysoką wieżą, nową kaplicę z mauzoleum rodu von
Hochberg, wybudowano łazienki, nowoczesną kuchnię
pałacową, rozbudowano stajnie, nawet stworzono małe
http://photo.bikestats.eu/zdjecie,274491,zielone-jeziorko-daisy-wrazz-wapienna-baszta-wybudowana-z-polecenia-ksieznej-daisy-von-plessostatniej-wlascicielki-ksiaza.html

mogła nawet sama odsunąć od siebie talerza, gdyż tym
zajmował się osobny lokaj… Przy każdych drzwiach stał
dworski lokaj, którego zadaniem było ich otwieranie,
a zadaniem innego lokaja w trójgraniastym kapeluszu,
trzymającego srebrną laskę, przepasanego podwójną
szarfą z herbem Hochbergów było poprzedzanie idącej
księżnej i sygnalizowanie lokajom, że ktoś z rodziny
księcia zbliża się do drzwi… które należy bezszelestnie
otworzyć. Nawet na polowaniu księżna musiała mieć
przy sobie: zwiadowców, pocztyliona i co najmniej
sześciu członków korpusu myśliwych. W zamku służba
była zorganizowana na sposób wojskowy i codziennie
odbywała swoistego rodzaju musztrę. Po przyswojeniu
sobie języka niemieckiego księżna usiłowała zmienić te
etykietalne konwenanse, tłumacząc zjadliwie mężowi
i ochmistrzyni, że potrafi sama otwierać drzwi, potrafi
również sama się ubrać i położyć spać, ale wierność
etykiecie była ważniejsza i konflikt na tym tle trwał do
końca małżeństwa Daisy.

http://www.naszesudety.pl/files/foto/hardouin02.jpg
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Jeziorko Daisy z basztą
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„Ma Fantazie”
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Kolejne inwestycje
Książę Jan Henryk XV w latach 1908-1911 sfinansował za bajońską sumę 7 milionów marek w złocie
wymarzoną przez Daisy palmiarnię w Lubiechowie, wsi
na obrzeżach Wałbrzycha. Palmiarnia została wybudowana na miejscu
dawnych szklarni książęcych
z wielkim rozmachem: miała
powierzchnię
1900 m2 i szklaPalmiarnia w Lubiechowie w 1911 roku
ną kopułę wysokości 22 m, staraniem sprowadzanych z zagranicy
ogrodników posadzono w niej ponad 300 gatunków
roślin, a ściany wyłożono pochodzącymi z wulkanu
Etna na Sycylii kawałkami prawdziwej lawy. W palmiarni przez cały rok kwitły i owocowały mandarynki i cytrusy, kwitły królewskie storczyki, rosły opuncje, agawy, palmy daktylowe, aloesy, kawowce, draceny,
bananowce oraz winorośle. Z lawy uformowano również kaskady, wodospady i tunele wodne, które dodawały obiektowi niezwykłego uroku. Obok palmiarni
założono ogród japoński, rosarium (jedna z białych
róż została nazwana „Księżna Pszczyny”), ogród owocowo-warzywny i przygotowano olbrzymi obszar pod
uprawę roślin hodowlanych, które były znaczącym źródłem zysków, a nawet eksportu do innych krajów europejskich. W palmiarni wydawano eleganckie przyjęcia, koncerty charytatywne.
W pałacu w Pszczynie oraz na zamku Książ,
w Berlinie, a także w innych licznych pałacach będących
własnością von Hochbergów przebywali znamienici
goście: hr. Roman Potocki, ks. Antoni Radziwiłł, ks.
Izabela Czartoryska, cesarz Niemiec Wilhelmem II,
marszałek Niemiec Hindenburg, generał sztabu Ludendorff, ostatni car Rosji Mikołaj II, cesarz Austro-Węgier
Franciszek Józef I, arcyksiążę Karol (ostatni cesarz Austrii
i król Węgier), syn królowej Wiktorii książę Connaught
i Strathearn, Winston Churchill (Daisy była jego przybraną ciocią!), maharadża Cooch-Bihar sir Nripendra
Narayan Bhup z synem oraz przyszły prezydent Stanów
Zjednoczonych John Quincy Adams.

http://www.walbrzych.info/dane/img/2009/03/
lubiechow_palmiarnia_2.jpg

zoo. Zamiłowanie Daisy do przyrody i wspomnienia
dzieciństwa spędzonego na zamku Ruthin i Newlands
Manor spowodowało, że upodobała sobie w parku
śliczne jeziorko o powierzchni 0,75 ha, otoczone zieloną
ścianą lasów i zagospodarowała jeden otaczających je
z wapienników, z pięknymi odciskami skamieniałych
korali i liliowców, na basztę z pokojami dla myśliwych
korzystających z nieprzebranych dóbr zwierzęcych
majątku Książa. Jeziorko i baszta istnieją do dzisiaj
w Księżańskim Parku Krajobrazowym jako Jeziorko
Daisy.
Specjalnie i tylko dla siebie księżna zaprojektowała „Ma Fantaisie” (Schwarzengraben), posiadłość
w stylu angielskim położoną na zachód od zamku Książ,
nad ujętym w jezioro strumieniem Czarci Potok): dwa
kamienne domki kryte strzechą połączone gankiem.
Sama zaprojektowałam „Ma Fantaisie”, była to chyba
jedyna rzecz w Książu, która należała całkowicie tylko do
mnie. Tam księżna spędzała swoje prywatne chwile z dala
od służby i nudnej etykiety dworskiej, pisała niezliczone
listy do przyjaciół i krewnych z całej Europy, zajmowała
się przedsięwzięciami charytatywnymi, których była
inicjatorką. Ciekawostką jest to, że zaprojektowany przez
siebie ogród wokół „Ma Fantaisie” nazwała „Ogrodem
Kamy”, z myślą o Kamie, legendarnej Europejce, która
z miłości do Orientu i do zmarłego męża Hindusa
dobrowolnie wybrała śmierć w płomieniach stosu pogrzebowego małżonka w obrzędzie sutti. Czy straszna
śmierć w płomieniach była lepsza, niż samotne życie
bez miłości i czułej obecności ukochanego? Czy tak
myślała Daisy?
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Kopalnia węgla kamiennego „Boże Dary” w Katowicach-Kostuchnie

Majątek rodu von Hochberg opierał się nie tylko
na olbrzymich dobrach ziemskich, lasach, tartakach,
łąkach, hodowlach zwierząt gospodarskich, stawach
rybnych, sadach przemysłowych, przetwórstwie warzyw
i owoców, smolarniach, młynach, gorzelniach, działalności przemysłowej (kilkanaście kopalń, zakłady, huty,
elektrownie, cementownie, cegielnie), fabrykach celulozy,
kamieniołomach, garbarniach, browarze w Tychach, ale
też na nowej wtedy działalności hotelowej, sanatoryjnej
oraz domach handlowych. Rodzina von Hochberg miała
też liczne dobra ziemskie poza granicami Niemiec:
pałacyk w Londynie, rezydencję w Berlinie, Wrocławiu, Albrechtburgu, Monachium, Partenkirchen, na
francuskiej Riwierze oraz wynajmowała apartamenty
we Włoszech, Grecji, Hiszpanii i na Bliskim Wschodzie.

http://www.taurus.opole.pl/wp-content/uploads/2011/02/Tyskie-Muzeum-Tychy.jpg

Tyskie na otwarciu wieży Eiffela
Browar w Tychach istniał od XVII wieku, ale dopiero w latach sześćdziesiątych XIX wieku książę Jan Henryk
XI (teść Daisy) i najwybitniejszy przedstawiciel rodu Hochbergów wyczuł potrzeby rewolucji przemysłowej i przekształcił stary browar w nowoczesną firmę. Po kierunkiem
inżynierów technologii produkcji piwa wprowadził na
skalę przemysłową tzw. dolną fermentację
piwa, czyli fermentację w niskiej temperaturze (7…12oC),
do produkcji
Książęce Browary Tyskie
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szlachetnych gatunków piwa, zwanych pilsner. Żeby
osiągnąć taką temperaturę, przez całą zimę książę skupował śnieg i lód, ale na większą skalę lub w razie niezbyt
śnieżnej zimy było to przedsięwzięcie obarczone zbyt
dużym ryzykiem katastrofy finansowej. Z tego też względu
w Tychach powstała pierwsza we wschodniej Europie
przemysłowa lodownia. Książę był zresztą świetnym
menedżerem, dbał o reklamę swoich browarów, dość powiedzieć, że piwo tyskie było głównym trunkiem w czasie
otwarcia wieży Eiffela w Paryżu! W Tyskich Browarach
książęcych były higieniczne, miedziane urządzenia warzelne, ultranowoczesny system elektrycznej kontroli
warzenia piwa, a ściany pokryto łatwą do zmywania i...
piękną ceramiką majolikową z Karlsruhe w Badenii. Przy
Browarze warzono również wódkę żytnią.
Książę wybudował mieszkańcom Tychów, w podzięce za współpracę, świątynię ewangelicką. Główny
dyrektor browaru mieszkał w ufundowanej przez księcia
pszczyńskiego willi, a po śmierci współpracownika książę wybudował mu w ogrodzie obelisk upamiętniający
zasługi dyrektora Juliusa Müllera dla Browarów Książęcych. Ciekawostką jest też to, że przy browarze mieszkał
główny piwowar, którego „nos” był podstawą warzenia
dobrego piwa, w jego domu zadbano o to, by… nie było
progów i schodów niebezpiecznych dla someliera… Jan
Henryk XI stworzył dla swoich pracowników zabezpieczenia socjalne: kasy rentowe, chorobowe, pogrzebowe,
wdowie, które posłużyły później kanclerzowi Niemiec
Bismarckowi do stworzenia swojego ustawodawstwa
socjalnego.
Książę, jako główny łowczy cesarstwa niemieckiego pasjonował się muzyką myśliwską i przerobił róg
myśliwski w taki sposób, że obecnie możemy go słyszeć
w orkiestrach symfonicznych, jako... „plessówkę” lub
„rożek pszczyński”.
Własność rodziny Hochberg „Grand Hotel”
w Szczawnie Zdroju (Bad Salzbrunn), oddany do użytku
w czerwcu 1910 roku, był jednym z licznych pensjonatów
zdrojowych rozsianych na ziemi wałbrzyskiej i stanowiący początek całego „przemysłu” uzdrowiskowego
w tym rejonie. Do Grandu księżna sama wybierała
pościel, porcelanę i srebra (sic!) na wyposażenie hotelowej restauracji, kwiaty w hotelu pochodziły z jej
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„Grand Hotel” w Szczawnie Zdroju

oranżerii, a żywność z dóbr książęcych. Sam Grand stał
się przyczyną skandalu, gdyż prawie identyczny „Grand
Hotel” w Sopocie wzbudził podejrzenie plagiatu architektonicznego popełnionego przez rektora Politechniki
Gdańskiej Otto Kloeppela (lub zamieszanego weń).
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Działalność charytatywna
Rosnąca obojętność męża i ich oddalanie od
siebie sprawiały, że jedyną ostoją i podporą księżnej
był jej teść, Jan Henryk XI, który zachęcał synową do
jak najszerszej działalności społecznej i charytatywnej.
Księżna patronowała niezliczonym towarzystwom charytatywnym, które nie były tylko pustymi przedsięwzięciami wymaganymi pozycją arystokratki, ale rzeczywistą
pasją Daisy i jej wielką miłością. Księżna organizowała
w Szczawnie Zdroju eleganckie koncerty charytatywne,
z których dochód przeznaczała na ochronki i szkoły dla
niepełnosprawnych (chore dzieci były jej szczególna

troską, gdyż do końca życia bolała nad stratą swojej
przedwcześnie zmarłej córeczki), koncerty takie dawała
również w Londynie i w Berlinie, śpiewając arie operowe,
które wspaniale ukazywały jej kunszt wokalny. W lutym
1909 roku jej koncert charytatywny przyniósł ponad pięć
tysięcy dwieście marek, sumę w owym czasie zawrotną.
Na Śląsku podobne imprezy zaczęły się odbywać dość
późno, gdyż mąż Daisy nie chciał się zgodzić na niegodne księżnej i niezgodne z etykietą występy. Dopiero po
interwencjach starego księcia Daisy mogła poszerzyć
swoją działalność o dawne ziemie polskie.
Dzięki zyskom z koncertów powstał w Szczawnie
Zdroju nowoczesny szpital przyjmujący również ubogich,
sanatorium dla cierpiących na choroby płuc, przychodnie zdrowia dla pracujących matek. Specjalną troską
obejmowała księżna kobiety, ucząc ich konkretnych
zawodów na dworze, umożliwiających im późniejszą
pracę zarobkową i poprawę finansową ich rodzin. Na
dworze uczono sprawowania obowiązków pokojówek,
lokajów, stajennych, stangretów, kucharzy, ogrodników,
a także kroju, szycia i haftu.
Księżna w 1911 roku przejęła stworzone w Jeleniej
Górze szkoły artystycznego szydełkowania Schule für
Künstlerische Nadelspitzen, założone przez Margarete
Bardt i Hedwig baronową von Dobeneck. Placówki
otrzymały nazwę Szkoły Koronkarstwa Księżnej von
Pless (Spitzenschule der Fürstin von Pless) i bardzo
szybko powstały nowe w Cieplicach Śląskich i Szklarskiej Porębie (w sumie ok. 12 szkół). Szkoły przyjmowały nie tylko młode dziewczęta, ale również kobiety

Wnętrza pałacu w Pszczynie z portretami Daisy
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Sklep z koronkami ks. von Pless w Jeleniej Górze
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starsze. Umiejętność wykonywania haftów na płótnie,
koronkarstwa igłowego, tkactwa i szydełkowania oraz
dochody uzyskiwane z ich sprzedaży ratowała domowe
budżety rodzin w czasach kryzysu.
Księżna nie tylko wskrzesiła starą sztukę śląskiego
koronkarstwa w tym rejonie, ale też ją rozpowszechniła.
Wystawa koronkarstwa w „Grand Hotelu” w Szczawnie
Zdroju była europejskim wydarzeniem, hafty śląskie
nosił dwór londyński i nawet cesarzowa Niemiec, można
je było kupić w eleganckich sklepach w licznych miejscowościach wypoczynkowych, m.in. w Jeleniej Górze,
gdzie sklep otwarty przez księżną przetrwał do drugiej
wojny światowej.
„Fundacja Idy” założona przez starego księcia
Jana Henryka X na cześć zmarłej żony Idy de domo
von Stechov była kolejnym polem działalności Daisy
i zajmowała się wspieraniem szkół dla dzieci ubogich
i finansowaniem ich dalszego kształcenia.
Księżna patronowała organizacjom katolickim
i ewangelickim (sama była ewangeliczką), nie czyniąc
różnicy dla potrzebujących pomocy. Ta ekumeniczna
postawa budziła nieco emocji w tzw. towarzystwie, ale
była doceniana i szanowana przez wszystkich, szczególnie
przez zwykłych mieszkańców Śląska.
Księżna nie zapominała też o robotnikach kopalń swego męża, którzy dzięki niej mieli dostęp do
bibliotek, szpitali, a nawet przebudowała robotnicze
osiedle i oczyściła je, fundując oczyszczalnię ścieków na
rzeczce Pełcznicy, która na skutek braku podstawowej
kanalizacji stawała się wylęgarnia chorób.
Księżna opiekowała się też domem starców dla
byłych pracowników pałacowych, ochronką dla dzieci,
których matki pracowały w dobrach książęcych oraz
stancjami diakonis, gdzie siostry zajmowały się sierotami i chorymi.
Pomna angielskiego wychowania wprowadziła na
teren swojej działalności również sport i organizowała
turnieje tenisowe I Allgemeine Lawn-Tennis Turnier,
przekształcone w zawody międzynarodowe w 1907
roku. Nagrody dla kobiet (złota bransoleta z zegarkiem,
puchary i przybory do pisania) wręczała zawsze księżna, a mężczyznom książę (łańcuszek z brylantowym
medalionem).
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Sierociniec dla dzieci ks. Daisy

Szczególnie Daisy troszczyła się o swoich poddanych w okresie Bożego Narodzenia. Wigilię spędzała
ze służbą, urzędnikami oraz ich rodzinami, śpiewając
niemieckie i angielskie kolędy, i ofiarowując każdemu
prezenty gwiazdkowe, które sama starannie wybierała
i kupowała.
Podróże
Księżna uwielbiała podróże, a że posiadała własny wagon-salonkę z apartamentem dla siebie, łazienką
i pokojami dla służby i fraucymeru, mogła po krótkiej
jeździe z zamku Książ do stacji kolejowej w Świebodzicach udawać się w podróże po Europie i całym świecie.
Gdy zatrzymała się w jakimś hotelu na dłużej, tym samym
pociągiem przywożono jej ulubione meble i sprzęty
osobiste z pałaców z dóbr rodowych. Księżna często
bywała w Paryżu, Londynie, Berlinie, wypoczywała
na francuskiej Riwierze, w Monte Carlo, we Włoszech,
w Rzymie, Sztokholmie, Petersburgu.
Przez Egipt, Morze Czerwone, Madras i Bombaj
dopłynęła do Kalkuty, gdzie była po królewsku (na
osobistą prośbę króla Wielkiej Brytanii Edwarda VII)
przyjmowana przez wicekróla Indii lorda Elgina i zawarła
liczne egzotyczne przyjaźnie, skutkujące odwiedzinami
maharadżów w Pszczynie i Książu. Wraz z siostrą Shelagh i jej mężem, księciem Westminsteru, zwiedziła
dorzecze Nilu oraz Chartum. Z bratem przeżywającym
wtedy kłopoty małżeńskie z 20 lat od niego starszą lady
Jenny Jerome Churchill (George był ojczymem Winstona Churchilla, syna Jenny z pierwszego małżeństwa i…
jego rówieśnikiem!), zwiedziła Amerykę Południową,
Brazylię i Argentynę, pływali razem rzeką Paraną.

4_2013

kwiecień

50

http://1.bp.blogspot.com/-IglnuWrE3B4/TakYF2IyGJI/AAAAAAAAK3A/a1NYPqTenY4/s1600/Pless7.jpg

Z racji swego arystokratycznego pochodzenia
i zamiłowania do podróży oraz miłości do Anglii często bywała w Londynie. Uczestniczyła tam w balach
dworskich oraz niezliczonych towarzyskim imprezach,
organizowanych przez światek arystokratyczny. Jednym
z nich był słynny „Ball Poudre”, zorganizowany w 1893
roku dla ponad 400 gości z całej Europy przez hrabinę
Daisy Warwick z powodu otwarcia przebudowanej,
imponującej rezydencji Warwick Castle. Warunkiem
uczestnictwa w balu było przebranie się w kostium
z epoki króla Francji Ludwika XV lub XVI z obowiązkową pudrowaną peruką. Bal był niesłychanie wystawny,
podawano nawet świeże (w środku zimy!) truskawki,
grała słynna orkiestra White Viennese Band, a księżna
von Pless wystąpiła w szeroko komentowanym kostiumie księżnej Polignac, przyjaciółki Marii Antoniny.
Ubrana była w wyborną białą suknię satynową, której
dolna spódnica ozdobiona została szerokim haftem ze
złotymi, turkusowymi i brylantowymi ornamentami;
odwrócona na przodzie górna spódnica ukazywała
jasnoniebieskie podbicie, również obficie haftowane, tak
jak i biały satynowy stanik; prześliczne rękawy w kształcie
muszli były w delikatnej niebieskiej tonacji; wyśmienita
diamentowa i turkusowa biżuteria dopełniała całości,
a upięte wysoko opudrowane włosy ozdabiały strusie
pióro i wyrafinowane klejnoty. Innym słynnym balem był kolejny bal kostiumowy w Devonshire House,
londyńskiej siedzibie księcia Cavendish, zorganizowany dla ponad 700 gości z powodu Diamentowego
Jubileuszu Królowej Wiktorii. Oto
jak opisywała kostium Daisy Jenny
Churchill, księżna Marlborough,
matka późniejszego pierwszego lorda admiralicji i premiera Winstona
Churchilla i przyszła żona… brata
Brat Daisy George księżnej Daisy von Pless, uchodząceCornwallis-West,
ojczym Winstona go za jednego z najprzystojniejszych
Churchilla
arystokratów George’a Cornwallis-West. W wydanych w 1908 roku wspomnieniach
czytamy:
Wspaniała purpurowozłota suknia Daisy z mieniącej się gazy, tren i złota szarfa lśniły wielokolorowymi
klejnotami. Były wśród nich brylanty i turkusy, które

Daisy, jako królowa Saba na balu Devonshire

dostała od męża w prezencie ślubnym, a które na co dzień
przechowywane były w sejfie w podwałbrzyskim zamku.
Od ramion aż po nadgarstki spływały brylantowo-turkusowe łańcuchy, a głowę zdobił wymyślny asyryjski stroik,
równie bogato ozdobiony klejnotami. Uzupełnieniem
kostiumu był niesamowity wachlarz ze strusich piór wielkości stolika do herbaty. Na zachowanych zdjęciach z tego
balu widzimy również słynne perły księżnej pszczyńskiej
w 6-metrowym sznurze oraz tkany ze złotej nici szal,
kosztujący ponad 400 ówczesnych funtów brytyjskich,
czyli zawrotną fortunę.
Z pamiętnika Lady Susan Townley, żony sir
Waltera Beaupré Twonleya,
dyplomaty brytyjskiego:
W czasie naszego pobytu
w Berlinie najbardziej popularną postacią stolicznej
socjety była angielska żona
księcia [Jana] Henryka von
Pless, magnata niemieckiego, właściciela ogromnych
posiadłości w południowych
Niemczech. Była młoda, Daisy von Pless – Stokrotka

http://1.bp.blogspot.com/_dHMUkWjxiWM/TRJuvsdRJNI/
AAAAAAAAIDs/KmX0sI_P18Q/s1600/Daisy-5.jpg
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Wojna
Daisy wykorzystując swoje znajomości w świecie
arystokracji i polityki, przeczuwając zbliżającą się wojnę,
podjęła bardzo intensywną misję pokojową. Rozmawiała
z przedstawicielami establishmentu, wyjechała nawet do
Anglii w celu nawiązania bliskich kontaktów z politykami, zajęła się organizowaniem niemiecko-brytyjskiego
spotkania pokojowego w Pszczynie. Niestety wojna
była nieunikniona i Daisy musiała szybko wyjeżdżać
z Londynu z obawy przed internowaniem, była przecież
obywatelką wrogich Niemiec.
Wojna podzieliła rodzinę. Mąż Jan Henryk XV był
oficerem armii niemieckiej, w Pszczynie znajdował się nawet sztab wojenny cesarza
Wilhelma II.
Natychmiast
po powrocie
z Anglii księżna zaczęła pracę jako siostra
Czerwonego
Krzyża w berlińskim szpitalu w dzielnicy
Te m p e l h o f ,
niestety naKsiężna, jako sanitariuszka Czerwonego Krzyża stroje antyanw czasie I wojny światowej
gielskie dały
o sobie znać i została posądzona o szpiegostwo na rzecz
Anglii po odwiedzeniu obozu jenieckiego dla brytyjskich
wojskowych w Döberitz pod Berlinem. Dalszą zgodę na
pracę sanitariuszki otrzymała dopiero po interwencji
swego przyjaciela cesarza Wilhelma II, ale w… pociągach
sanitarnych w Serbii. Zabroniono jej nie tylko przyjeżdżać do Berlina, ale i zbliżać się do Pszczyny (gdzie była
kwatera wojskowa cesarza), a nawet nie było jej wolno
telefonować do przyjaciół w Berlinie.
„Grand Hotel” w Szczawnie Zdroju został przerobiony na szpital i po kategorycznym żądaniu księżnej
mogli w nim przebywać również zwykli żołnierze, nie
tylko oficerowie. W Wałbrzychu Daisy założyła lazaret,
a w Mokrzeszowie dom wypoczynkowy dla żon żołnierzy
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bardzo czarująca,
nadzwyczaj piękna, szczera i bezpośrednia do stopnia
alarmującego ludzi
przyzwyczajonych od
kołyski, jak Niemcy,
do surowej ceremonii
i porządku. Żaden
opis Berlina z początku XX wieku nie
byłby jednak pełny
bez wzmianki o niej.
Była dzieckiem Natury, które nie zważało
na ustalone zwyczaje, Księżna von Pless w sukni dworskiej
otwarcie zaprzeczało w Berlinie
konwencjom i łamało towarzyskie reguły, płatając figle
z dziecięcą, ale fantastycznie pociągającą, nieposłusznością.
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Daisy z mężem i synami

i ich dzieci. Księżna opiekowała się rannymi również na
froncie zachodnim, w pociągach kursujących między
Francją a Niemcami, była organizatorką szpitala w Belgradzie i zaproponowano jej nawet stanowisko dyrektorki zakładu rehabilitacyjno- leczniczego w Konstancy,
w Rumunii. Stanowiska tego jednak nie objęła, gdyż
na skutek klęski Niemiec i zakończenia wojny cesarz
Wilhelm II został zmuszony do abdykacji. Księżna przez
Monachium wróciła do domu. Pełna poświęcenia postawa księżnej, która pomagała wszystkim potrzebującym
niezależnie od ich pochodzenia, wyznania oraz strony
konfliktu wojennego, była doceniana i uhonorowana
międzynarodowymi medalami.
Rozwód i tragedie rodzinne
Kończyła się epoka beztroskiego życia, salonów,
balów dworskich i szalonych podróży po Europie. Po
pierwszej wojnie światowej Daisy przyjęła obywatelstwo
brytyjskie i musiała stawić czoło kolejnym problemom.
W Anglii nie miała już domu, jej brat George ostatecznie
zbankrutował, zamek w Ruthin służył jako zakład dla
rekonwalescentów, a Newlands był wynajmowany, zmarła
matka, małżeństwo z Janem Henrykiem ostatecznie
legło w gruzach i zakończyło się rozwodem w 1922
roku. Księżna początkowo przebywała w swoim domu
w La Napoule we Francji, który jednak musiała sprzedać,
potem krótko mieszkała w Monachium, a następnie zamieszkała w tzw. Zamku Czettritzów, w parku zarządcy
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dóbr ksiąskich w Wałbrzychu. Uzupełniła i uporządkowała w tym czasie pamiętniki (codziennie notowała
swoje przeżycia i wydarzenia od najmłodszych lat),
które zostały wydane w Anglii, oraz napisała powieści
„Elisabeth and her German Garden” oraz „Christopher
and Columbus”.
Zamek w Książu nie był zamieszkany, a na skutek
kryzysu finansowego i rozpadu imperium przemysłowego Hochbergów większość cennych dóbr została
sprzedana. Książę musiał ogłosić bankructwo. Jan Henryk
XV po powstaniu niepodległej Polski przyjął obywatelstwo polskie, był nawet kandydatem na króla Polski!
(po kądzieli pochodził od Piastów Śląskich), popierał
odzyskanie Śląska przez Polskę i ostatecznie – zgodnie
z jego planami – po trzecim powstaniu śląskim Pszczyna
i Tychy przypadły Polsce. W okresie międzywojennym
książę gościł w Pszczynie generała Szeptyckiego, prezydenta Ignacego Mościckiego, a nawet Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Nie pomogło to jednak pozycji finansowej
księcia pszczyńskiego.
Synowie Daisy mieszkali za granicą, a były mąż
niespodziewanie w 1925 roku ożenił się po raz drugi
z młodszą o ponad 40 lat hrabianką Klotyldą de Silva
y Gonzales de Candamo. Jan Henryk nie bacząc na
dzielącą ich różnicę wieku, poślubił hiszpańską arystokratkę, nie zauważając przy okazji, że jego młoda żona
budzi też zachwyt jego najmłodszego syna Bolka. Para
ta (a raczej trójkąt) stała się bohaterami chyba największego skandalu obyczajowego okresu międzywojennego.
Klotylda wydawała miliony na biżuterię, kosztowne futra
i stroje i szybko uwiodła 16-letniego wówczas księcia
Bolka, podróżując z nim otwarcie po Europie. Na świat
przychodziły kolejne dzieci tej pary, które stary książę
uznawał za swoje, chcąc tuszować skandal. W końcu
doszło do kolejnego rozwodu i Klotylda mogła poślubić
Bolka. Niestety w 1936 roku Bolko został aresztowany
przez gestapo i po pobycie w więzieniu zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach: albo na skutek tortur, albo
z powodu ciężkiej choroby, prawdopodobnie białaczki.
Wkrótce potem, w 1938 roku zmarł Jan Henryk
XV i był to ostatni pogrzeb właściciela dóbr von Hochberg w starym stylu. Książę został z całym ceremoniałem
książęcym, w otoczeniu byłych współpracowników,
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służby, wojska, przedstawicielu
pani. Kiedy wyszli z zamku, zobawielu miast, zakładów przemyczyli wzruszający widok. Wzdłuż
słowych, które stworzył oraz
drogi do ambulansu ustawił się
ponad 15 tysięcy mieszkańców
szpaler książęcej służby. Pokojówki,
Śląska Cieszyńskiego, pochowany
ogrodnicy, pracownicy pobliskiej
w Pszczynie na Wzgórzu Kukułek
stajni oraz ich dzieci, które wręobok swego najmłodszego syna,
czały księżnej bukiety nagietków.
Bolka.
Daisy była wyraźnie wzruszona
Po śmierci męża Daisy
i dziękowała malcom.
Jedna
z
ostatnich
fotografii
Daisy
mieszkała w jednym ze skrzydeł
Książ został skonfiskobramnych zamku Książ (w zimie nie ogrzewano cawany już w 1939 roku przez wojsko, w samym zamku
łego zamku) lub w swoim ukochanym „Ma Fantaisie”.
miał mieć kwaterę Adolf Hitler, wybudowano nawet
specjalną drogę na wzór alpejskiej siedziby Hitlera
Pilnowała dóbr śląskich starszego syna Hanzela, który
przebywał na emigracji w Anglii, natomiast Aleksander
Obersalzberg, ale w końcu do pobytu wodza w zamku
troszczył się o dobra pszczyńskie i pałacyk w Promnicach.
nie doszło. W Książu zamieszkali członkowie organizacji
Todt, pomieszczenia zamkowe zdewastowano, komZnów wojna
naty przerobiono na biura, zniszczono obrazy, freski,
rozbito kryształowe lustra i marmurowe kominki. Pod
Wybuch kolejnej wojny światowej w 1939 roku
zastał księżną Daisy w Książu. W 1941 roku księżna
ziemią kopano kilometry korytarzy, sprowadzono w tym
została ostatecznie wysiedlona z zamku przez gaulaitera Karla Hanke. Stał za tym sam Adolf Hitler, dobrze
pamiętający ostentacyjnie okazywaną mu pogardę oraz
antyfaszystowską postawę księżnej. Drażniło go również
to, że księżna wychowała synów w taki sposób, że żaden
z nich nie popierał faszystowskich Niemiec: Jan Henryk
XVII (Henzel) walczył jako Henry Pless w lotnictwie
brytyjskim, a młodszy Aleksander (Lexel) jako strzelec,
sierżant, a potem porucznik w armii generała Andersa.
Daisy zaś, mimo ciężkiej choroby i ograniczeń w poruszaniu się, pomagała więźniom obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen.
Zamek Książ z rysunkiem podziemnych korytarzy
Księżna, „znienawidzona Angielka”, musiała
jednak budzić szacunek nawet u SS-manów, gdyż jej
celu 400 górników z Donbasu, potem jeńców z frontu
wyjazd z zamku był przeprowadzony z poszanowaniem
wschodniego, Żydów austriackich i byłych powstańców
pozycji i wieku księżnej, mogła się z nią pożegnać nawarszawskich. Śmierć przy budowie poniosło ponad 5 tywet dawna służba. Gestapowiec, który poinformował
sięcy osób. W pobliskim Walimiu w ramach operacji pod
księżną o decyzji führera, przywołał stojących dotychczas
kryptonimem Riese (Olbrzym) powstawały podziemne
na korytarzu sanitariuszy. Fritz i Hermann [służący]
sztolnie, mające mieścić ściśle tajne ośrodki badawcze,
unieśli ostrożnie Daisy z wózka inwalidzkiego i ułożyli
prowadzące prace nad bronią jądrową, biologiczną
ją delikatnie na noszach. Schultz chwycił wózek i ruszyli
i rakietami V-2, przechowywano tam też liczne skarby
w kierunku schodów. Tuż za nimi podążała Dolly, [osozrabowane przez gestapo w Europie.
bista angielska służąca i powiernica księżnej], dźwigając
Odtąd Daisy mieszkała w swojej willi w Wałbrzydwie walizki z osobistymi rzeczami i dokumentami swojej
chu, otoczona opieką wiernej służby, nawet zjawili się
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Zagadki i tajemnice
Z odnalezionego dopiero niedawno aktu zgonu
wynika, że księżna Daisy zmarła dzień po swoich 70.
urodzinach, 29 czerwca 1943 roku o godzinie 19.30
w wałbrzyskiej willi na Friedlanderstrasse 43. Została
pochowana w mauzoleum Hochbergów na terenie książańskiego parku, odprowadzana na miejsce ostatniego
spoczynku przez służbę, dawnych urzędników dworskich,
górników, licznie zgromadzoną ludność pamiętającą jej
zasługi dla najbiedniejszych.
Willa w Wałbrzychu, w której zmarła Daisy
Później wszystko jest już zagadką i tajemnicą.
ogrodnicy z palmiarni w Lubiechowie, przeistaczając
Ponieważ zgodnie z ostatnią wolą księżna została pochonieco zaniedbany ogród w oazę kwiatów i zieleni. Księżna
wana ze swoimi słynnymi perłami, uwielbiająca ją służba
mogła znowu cieszyć się ukochanymi rododendronami,
bała się, że grób zostanie zbezczeszczony przez złodziei
azaliami, liliami i różami, przypominającymi jej dawne,
cmentarnych. Dlatego trumna ze szczątkami księżnej
piękne czasy. Księżna już od dawna
była kilkakrotnie przenoszona
nie poruszała się o własnych siłach,
w różne miejsca. Prawdopodobprawdopodobnie chorowała na SM
nie tuż przed tym, gdy do Wałi choroba nieubłaganie zabierała jej
brzycha zbliżyły się wojska Armii
zdrowie, dodatkowo odmawiało
Czerwonej w 1945 roku, służba
posłuszeństwa serce, a kłopoty roksiężnej przeniosła jej dębowodzinne i finansowe oraz skandale
-ołowianą trumnę do parku, do
nieoznakowanego grobu. Rosjanie
odbierały wszelką radość życia.
Z majątku Hochbergów
wiedząc o bogactwie Hochbergów
niewiele zostało, księżna wyzniszczyli groby w mauzoleum
przedawała pamiątki rodzinne,
i sprofanowali trumny w poszualimenty po śmierci męża nie
kiwaniu kosztowności, podobno
napływały, synowie mieszkali za
zniszczyli też pewien grób poza
granicą i długo nie interesowali
mauzoleum, gdyż zwrócili uwasię matką, dochodów własnych nie
gę na przepiękne kwiaty na nim
miała. Jedną z ostatnich pamiątek
rosnące. Czy znaleźli tam trumnę
był słynny 6-metrowy bicz pereł,
Daisy i ukradli perły? Prawdopowart wg ówczesnych cen około 3
dobnie nie, gdyż tej ilości i jakości
perły w końcu pojawiłyby się na
milionów marek w złocie (dzisiaj
Portret
księżnej
Daisy
von
Pless
w
naszyjniku
z
pereł
około 7,5 miliona dolarów!). Ostatrynku biżuterii. Czy pereł w gronią wolą księżnej było, aby ta pamiątka najpiękniejszych
bowcu nie było? Czy w takim razie ktoś je zabrał z ostati najszczęśliwszych czasów z jej życia spoczęła razem
niego domu, w którym przebywała i umarła księżna?
z nią w grobie. Czy tak się stało? Czy Daisy nie podzieliła
Kochający ją ludzie, dawna służba, ogrodnicy
pięknego naszyjnika i nie sprzedawała perły po perle, by
i pokojówki, z narażeniem życia postanawiają ponownie
mieć pieniądze na utrzymanie w tych pełnych niedostatprzenieść z Książa doczesne szczątki ukochanej księżku dni? Może jednak nie, gdyż w ostatnich miesiącach
nej i pochować ją w bezpiecznym miejscu. Wybierają
życia wreszcie zadbano o jej finanse, a syn przyznał jej
cichy cmentarz ewangelicki w Szczawienku (Nieder
dożywotnią rentę z dóbr pszczyńskich.
Salzbrunn), gdzie znajduje się upatrzony wcześniej pusty
http://www.artmagick.com/forum/thread.aspx?id=12736
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Mauzoleum grobowe Hochbergów w Książu

Róża „Księżna Pszczyny”

grób pewnego kupca. Kim była dla nich księżna Daisy
za życia, że tak się troszczą o nią nawet po jej śmierci?
Jest noc, w parku zamku Książ przez nagie gałęzie
jesiennych drzew prześwituje migocący blask księżyca,
słychać szelest złotych liści poruszanych wiatrem…
•
Wkrótce minie 70 lat od śmierci pięknej Stokrotki,
księżnej von Pless, ale choć „transit gloria, inventus, amor
et omnia” (przemija sława, młodość, miłość i wszystko),
to jednak w jej wypadku tak się nie stało. Pamięć o pięknej księżnej, najpiękniejszej kobiecie Europy, filantropki,
pacyfistki, bohaterskiej antyfaszystki i reformatorce
społecznej pozostaje żywa i stanowi wspólne dziedzictwo Dolnego i Górnego Śląska. W 2012 roku powstaje
Fundacja im. Księżnej Daisy von Pless (http://www.facebook.com/FundacjaDaisy), której jednym z fundatorów

jest Zamek Książ i Urząd Miasta Wałbrzycha, a rok
2013 jest ogłoszony Rokiem Księżnej Daisy z powodu
przypadających w tym czasie: 140. rocznicy jej urodzin
i 70. rocznicy śmierci. Pszczyna ma w Rynku ławeczkę
z rzeźbą siedzącej księżnej, a wałbrzyska willa, w której
zmarła, ma być przekształcona w multimedialne muzeum
poświęcone jej pamięci.
Nie znamy miejsca ostatniego spoczynku pięknej
i niezwykłej księżnej Daisy von Pless, gdyż po cmentarzu
ewangelickim w Szczawienku nie ma dziś śladu, został
zrównany z ziemią – taki był powojenny los niemieckich nekropolii. Nie wiemy gdzie znajdują się słynne
perły Stokrotki, ale czy to ważne? Czy sama księżna nie
była słynniejsza i czy jej życie nie było cenniejsze niż
najpiękniejsze perły jej niepowtarzalnego naszyjnika?
Śmiem twierdzić, że tak.

Na ławce
w Pszczynie:
księżna
Daisy von Pless
i autorka artykułu
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Fot. Zorro2212, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daisy_Princess_of_Pless_
bench,_Pszczyna.jpg
Fot. Adam Kozera, okulista
Edycja Mieczysław Knypl

Joanna Dusza-Kozera
internista i endokrynolog
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