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Koleżanki i Koledzy,

D

owiedziono w sposób naukowy, że możliwe jest sterowanie nastrojami
społecznymi na skalę masową przez internet. To znacząca informacja,
której nikt nie powinien lekceważyć. Idealnie by było, aby nikt nie posługiwał
się manipulacjami, ale świat jest daleki od ideału.

J

ako społeczność lekarska odczuwamy codziennie, i w większości wypadków
niestety w sposób przykry, jak media masowe negatywnie wpływają na
nasz wizerunek oraz utrudniają naszą codzienną pracę. Niekiedy negatywne
konsekwencje generowanych w mediach nastrojów szkodzą również naszym
pacjentom. Niszczącej siły mediów szczególnie dotkliwie doświadczają pacjenci
czekający na przeszczep.

P

o raz kolejny napiszę: konieczne jest przemyślane i aktywne przeciwdziałanie
niszczeniu naszego wizerunku zawodowego zarówno w sieci, jak i w życiu
codziennym. Musimy zrobić to sami, bo nie ma takich ludzi ani firm, które zrobią to lepiej od nas. Jest wielu kolegów dobrze rozumiejących działanie mediów,
internetu, a do tego znających zawód lekarza.

Bardzo ważne jest wsparcie takich działań przez nasz samorząd.

M

edycyna do tej pory była nauką zbyt biologiczną i zbyt lekceważyła aspekty
społeczne. Konieczne jest głębsze poznanie przez lekarzy psychologii
i socjologii.

I

Rys. Helena Kowalska

nternet to specyficzna część świat realnego, na który mamy daleko mniejszy
wpływ, dlatego konieczne jest zwrócenie większej i wnikliwej uwagi na to, co
się w nim dzieje.
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Nowości
Innovative Medicine Initiative 2 (IMI2) rozpoczęło prace
9 lipca 2014 r. rozpoczęto prace nad IMI2. Budżet przezna1. Translational approaches to disease modifying therapy of
czony na badania to 3,3 mld euro. Jako pierwszy temat badań type 1 diabetes melitus (T1DM)
i poszukiwania nowych leków przyjęto cukrzycę typu 1 oraz
2. Discover and validation of novel endpoints in dry ageschorzenia siatkówki, a w szczególności schorzenia dotyczące -related macular degeneration and diabetic retinopathy.
Więcej danych o tym jak należy aplikować o granty, można
plamki żółtej. Na ten cel przeznaczono 49 mln euro. Specjalne
webinarium poświęcone aplikowaniu o granty odbyło się 9 lipca. znaleźć pod adresami: http://www.imi.europa.eu/content/staIMI2 oczekuje zgłoszeń projektów badań od zainteresowanych ge-1-13, http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/doinstytucji i osób w następujących tematach:
cuments/IMI2_Call1/IMI2_C1_S0_TEXT_Final_07.07.2014.pdf.
Źródło: materiały prasowe Oprac. K.K.

Gorzka czekolada jest dobra na wszystko!
„Journal of American Heart
Association” opublikował interesujące doniesienie zatytułowane Dark chocolate acutely
improves walking autonomy
in patients with peripheral
artery disease autorstwa dr.
L. Loffredo i wsp. Wykazano,

że spożywanie 40 g gorzkiej
czekolady dziennie przez
osoby z miażdżycą tętnic obwodowych kończyn dolnych
wydłuża dystans chromania
przestankowego. Pacjenci zjadali czekoladę gorzką z ponad
85% zawartością kakao. Grupę

kontrolną stanowili konsumenci czekolady mlecznej
z mniej niż 35% zawartością
kakao. Dobroczynne działanie
miała jednie gorzka czekolada.
Poprawę wykazano nie tylko
na podstawie pomiaru dystansu chromania przestankowe-

go, ale także przez oznaczenie
skomplikowanych wskaźników biochemicznych obrazujących lepsze wytwarzanie
tlenku azotu przez śródbłonek
naczyń krwionośnych.

osób o średnim wieku 80,7
lat. Czas obserwacji wynosił
6 lat. W okresie tym badano
pacjentów 3-krotnie. Choroba Alzheimera wystąpiła u 109
osób. W tej grupie również
obserwowano upośledzenie
węchu we wczesnym stadium
choroby.
Inne możliwości wczesnej
diagnostyki choroby Alzheimera to poszukiwanie złogów beta-amyloidu w siatkówce. Więcej o metodzie NeuroVision Eye test służącej do wykrywania złogów beta amylo-

idu w siatkówce można przeczytać pod adresem http://
www.neurovisionimaging.
com/ – badania w tym kierunku przeprowadzono na 20
osobach z chorobą Alzheimera.
Wrażliwość badania jest szacowana na 85%, a specyficzność na 95%. Wyniki dobrze
korelują z wynikami PET mózgu. Jest to II faza badań klinicznych nad zastosowaniem
metody.

Źródło: http://jaha.ahajournals.
org/content/3/4/e001072.full

Wczesne objawy choroby Alzheimera
Podczas Alzheimer’s
Association International
Conference, która odbyła
się w dniach od 12 do 17
lipca 2014 r. w Kopenhadze,
przedstawiono wiele doniesień o wczesnej diagnostyce
tego chorzenia. Wiadomo, że
upośledzenie węchu może być
połączone z wczesnymi objawami choroby Alzheimera.
Zagadnienie to omówiono
w doniesieniu zatytułowanym
Greater Neurodegeneration Associated with Worse Olfactory
Function in Cognitively Normal Elderly, przedstawionym
przez M.E. Growdona i wsp.
W badaniu uczestniczyło 215
osób zakwalifikowanych do
Harvard Aging Brain Study.
Uczestnikom wykonywano
skany PET oraz MRI mózgu,
a także badano ich okulistyczne pod kątem obecności
złogów beta-amyloidu. Węch
badano za pomocą 40-punk-

4

towego University of Pennsylvania Smell Identification
Test (UPSIT), a stan funkcji
poznawczych oceniano za
pomocą specjalnych testów.
Stwierdzono, że osoby, które
miały słabe wyniki w testach
zapachowych, miały także
wyższe stężenie beta-amyloidu, a także ścieńczenie
kory śródwęchowej leżącej
w pobliżu hipokampa. Kora
śródwęchowa odgrywa rolę
w rozpoznawaniu zapachów
oraz tworzeniu krótkoterminowych wspomnień. Obszar
ten jest jednym z wcześniej
atakowanych obszarów mózgu
w chorobie Alzheimera.
Podobne obser wacje
przedstawiono w doniesieniu Odor Identification Deficits Linked with Transition
from Mild Cognitive Impairment to Alzheimer’s przedstawionym przez D. Devananda
i wsp. Obserwowali oni 1037

Źródło: http://www.alz.org/aaic/
releases_2014/sun-830am-smelleye-tests.asp
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Sarilumab w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
Do badania fazy III SARIL-RA-MOBILITY zakwalifikowano 1197 dorosłych
pacjentów z aktywnym,
umiarkowanym do ciężkiego,
reumatoidalnym zapaleniem
stawów, u których stwierdzono
niewystarczającą odpowiedź
na leczenie metotreksatem
(MTX). Pacjentów randomizowano do jednej z trzech grup
leczenia, w których co drugi
tydzień podawano podskórnie
sarilumab w dawce 150 mg,
sarilumab w dawce 200 mg lub
placebo, w każdym przypadku
w skojarzeniu z MTX.
W obu grupach leczenia
sarilumabem wykazano statystycznie istotną poprawę w porównaniu z grupą placebo pod
względem wszystkich trzech
równorzędnych pierwszorzędowych punktów końcowych
(p < 0,0001).
1. Poprawę w zakresie
oznak i objawów RZS po 24
tygodniach mierzono na podstawie poprawy o 20% wyniku
oceny według Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego (ACR20). W grupach
sarilumabu 150 mg, sarilumabu 200 mg i placebo uzyskano
odpowiednio wyniki 58, 66,
i 33%, w każdym przypadku
podczas jednoczesnego stosowania MTX.
2. Poprawę funkcjonowania fizycznego w 16. tygodniu oceniano na podstawie
kwestionariusza oceny stanu
zdrowia – indeksu niepełnosprawności (HAQ-DI). Nowe
wyniki oceny HAQ-DI wynosiły odpowiednio −0,53, −0,55

5

i −0,29 w grupie sarilumabu skiego Kolegium Reumatolo150 mg, sarilumabu 200 mg gicznego (odpowiedź ACR70),
i placebo, w każdym przypad- przez co najmniej 24 kolejne
ku podczas jednoczesnego sto- tygodnie. Wyniki te były nasowania MTX.
stępujące: 13, 15 oraz 3% odpo3. Hamowanie progresji wiednio w grupach sarilumauszkodzeń strukturalnych bu 150 mg, sarilumabu 200 mg
w 52. tygodniu mierzono oraz placebo (p<0,0001).
Dla obu dawek wykazano
na podstawie zmiany łącznego wyniku w skali Sharpa również trwałą odpowiedź
w modyfikacji van der Heij- pod względem redukcji oznak
dego (mTSS). Wyniki te były i objawów RZS w porównaniu
odpowiednio 0,90, 0,25 i 2,78 z placebo po 52 tygodniach,
w grupie sarilumabu 150 mg, mierzoną na podstawie odposarilumabu 200 mg i placebo, wiedzi ACR20. Wyniki te były
w każdym przypadku podczas następujące: 54%, 59% oraz
jednoczesnego stosowania 32% odpowiednio w grupach
MTX. W grupie otrzymują- sarilumabu 150 mg, sarilumacej dawkę 200 mg sariluma- bu 200 mg oraz placebo.
bu + MTX wystąpiła redukcja
W badaniu SARIL-RAo 90% progresji radiologicz- -MOBILITY odnotowano
nej ocenianej na podstawie większą częstość występująwyniku mTSS w porównaniu cych po zastosowaniu leczez progresją radiologiczną nia zdarzeń niepożądanych
w grupie placebo + MTX w 52. prowadzących do przerwania
tygodniu.
udziału w grupach leczenia
Wśród nowych danych sarilumabem w porównaznalazła się również informa- niu z grupą placebo (12,5%
cja, że w obu grupach sarilu- w grupie dawki 150 mg, 13,9%
mabu wystąpiła poprawa pod w grupie dawki 200 mg oraz
względem drugorzędowego 4,7% w grupie placebo). Zapunktu końcowego, którym każenia były najczęściej zgłabyła istotna odpowiedź kli- szanymi działaniami niepożąniczna:
danymi i występowały częściej
# Dla sarilumabu w połą- w grupach sarilumabu niż
czeniu z MTX wykazano sta- w grupie placebo, w każdym
tystycznie istotnie większy przypadku w połączeniu
efekt niż dla samego MTX z MTX (40,1% w grupie dawki
pod względem osiągania 150 mg, 39,6% w grupie dawki
istotnej odpowiedzi klinicz- 200 mg oraz 31,1% w grupie
nej, zdefiniowanej jako redu- placebo). Częstość występokowanie objawów przedmio- wania poważnych zakażeń
towych i podmiotowych RZS wynosiła 2,6% w grupie dawki
o 70% lub więcej, co mierzono 150 mg + MTX, 4,0% w grupie
na podstawie poprawy wyni- dawki 200 mg + MTX oraz
ku oceny według Amerykań- 2,3% w grupie placebo + MTX.

Wśród pacjentów leczonych sarilumabem zaobserwowano zależne od dawki
zmniejszenie średniej liczby
neutrofilów. W tym badaniu poważne zakażenia nie
były związane z neutropenią
stopnia 3 i 4. Zaobserwowano wzrost średniego stężenia
cholesterolu LDL i transaminaz. Te obserwacje dotyczące
bezpieczeństwa były zgodne
z wynikami wcześniejszych
badań sarilumabu.
W ramach programu badań fazy III sarilumabu, określanego skrótem SARIL-RA,
prowadzonych jest sześć badań
klinicznych, a docelowa liczba
zakwalifikowanych pacjentów
z RZS wyniesie około 2800.
Informacje
o sarilumabie

Sarilumab (REGN88/
SAR153191) jest pierwszym
w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko receptorowi
IL-6 (IL-6R). Sarilumab jest
podawanym podskórnie inhibitorem sygnalizacji IL-6,
który wiąże się z wysokim powinowactwem z receptorem
IL-6. Blokuje on przyłączanie się IL-6 do jej receptora
i w konsekwencji przerywa
następową sygnalizację zapalną za pośrednictwem cytokin.
Opisany powyżej lek jest
obecnie poddawany klinicznym badaniom rozwojowym,
a jego bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały jeszcze
ocenione przez jakikolwiek
urząd rejestracyjny.
Źródło: materiały prasowe
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Nowości
U „Mississippi Baby” ponownie wykryto wirusa HIV
Dziecko znane jako „Mississippi Baby”, które dzięki
wcześnie rozpoczętej kuracji
uważano za wyleczone z infekcji HIV nabytej w życiu
płodowym od matki HIV(+),
ma nawrót infekcji – poinformowano 11 lipca podczas
konferencji prasowej w National Institute of Allergy and

Infectious Diseases w Stanach
Zjednoczonych.
U dziecka, które ma 4 lata,
stwierdza się obecnie 16 750
kopii RNA HIV/ml. Przypadek został opisany na łamach „New England Journal
of Medicine” w artykule zatytułowanym Absence of detectable HIV-1 viremia after

treatment cessation in an infant przez dr Deborah Persaud i wsp. (http://www.nejm.
org/doi/full/10.1056/NEJMoa1302976).
Zaraz po urodzeniu zastosowano u dziecka leczenie
antyretrowirusowe i było ono
kontynuowane przez 18 miesięcy, kiedy to uzyskano wy-

niki badań wirusologicznych
wykazujące mniej niż 20 kopii
RNA HIV/ml. Dziecko zostało
uznane za wyleczone. Przez
dwa lata kontrolne badania
nie wykazywały wzrostu liczby
kopii RNA HIV aż do teraz,
gdy podczas kolejnego kontrolnego badania otrzymano
niekorzystny wynik.

Źródło: http://www.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2014/Pages/MississippiBabyHIV.aspx

Migotanie przedsionków u starszych osób
W artykule redakcyjnym
„Circulation” (lipiec 2014), zatytułowanym Atrial Fibrillation and Stroke Prevention in
Aging Patients. What is good
can be even better autorstwa
prof. Jane E. Freedman i wsp.

czytamy, że migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca u osób
starszych, a po 80. roku życia
występuje u około 9% tej populacji. Częstość występowania migotania przedsionków

w ostatnich latach wzrasta,
z czego automatycznie wynika
większa liczba osób leczonych
doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. W 2009 roku
migotanie przedsionków zdiagnozowano u 2 643 000 osób.

Częstość występowania tego
zaburzenia rytmu była u mężczyzn i kobiet podobna, w 82%
przypadków dotyczyło ono
osób po 65. roku życia.
Źródło: http://circ.ahajournals.
org/content/130/2/129.extract

Wytyczne diagnozowania choroby wieńcowej u kobiet
sting in the clinical evaluation
of women with suspected ischemic heart disease. A consensus

„Circulation” opublikowało
artykuł AHA Consensus Statement. Role of noninvasive te-

statement from the American
Association pod redakcją Jennifer H. Mieres.

Źródło: http://circ.ahajournals.
org/content/130/4/350.full
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w zwalczanie epidemii nadciśnienia tętniczego.
Po raz pierwszy przyznano
2014 World Hypertension League Award for Notable Achievement in Dietary Salt Reduction at the Population Level.
Wśród wyróżnionych tym tytułem znaleźli się: dr Rajan
Ravichandran Chennai z Indii, dr Krystyna Knypl z Polski, dr Branka Legatic ze Stanów Zjednoczonych, Adriana
Blanca z Kostaryki, Hubert P.J.
Linders z Chile, prof. Chen
Chunming z Chin, dr Mary
Anne Land z Australii, dr Mary
L. Abbe z Kanady, dr M. Kaye
Kramer ze Stanów Zjednoczonych, dr JoAnne Arcand z Kanady, prof. Krisela Stein z RPA

oraz Heart Foundation of New
Zealand.
Tytuł Exellence in Dietary
Salt Reduction at the Population Level otrzymali prof. Derek Denton z Australii, prof.
Graham MacGregor z Wielkiej Brytanii oraz dr Kikuo
Arakawa z Japonii.
http://www.worldhypertensionleague.org/index.php/news-awards-recognition/excellence-awardees

World Hypertension LeagueWorld	
  
wyróżniła
kilkunastu
Hypertension	
  
League	
  
ekspertów
zaangażowanych
Recipients	
  of	
  the	
  2014	
  WHL	
  Award	
  for	
  

Wyróżnienie przez World
Hypertension League ma charakter symboliczny. Wyżej wymienione osoby oraz fundacja otrzymają dyplomy i szklane statuetki upamiętniające
ich osiągnięcia w dziedzinie
promocji ograniczenia spożycia soli na poziomie populacyjnym.
Informacje o osiągnięciach
i zaangażowaniu dr Krystyny Knypl w promocję ograniczenia spożycia soli na poziomie populacyjnym są dostępne pod adresem https://
sites.google.com/site/nieprzesalajkrystynaknypl/.
Źródło: http://www.
worldhypertensionleague.org/
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Nowości
O dogmatach w nauce
16 kwietnia 2013 r. profesor
Franz H. Messerli otrzymał za
badania nad nadciśnieniem
tętniczym doktorat honoris
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym jest związany
od wielu lat. Podczas uroczystości wygłosił piękny wykład,
którego fragment przytaczamy:
Kiedy zdawałem egzamin
końcowy na studiach w roku
1968 roku, musiałem przedstawić egzaminatorowi pacjenta
z zaburzeniami rytmu serca,
który prawdopodobnie, patrząc
z dzisiejszej perspektywy, cierpiał na przedwczesne skurcze
komorowe. Profesor bardzo
się ucieszył, słysząc, jak za-

proponowałem leczenie tego
pacjenta proszkiem Wenckebacha, bardzo wówczas modnym.
Następnie zaczął mnie pytać
o skład tego proszku. Pamiętałem tylko, że zawierał on
naparstnicę i chininę, i niemal
oblałem, ponieważ, zdaniem
profesora, najważniejszym
składnikiem była strychnina.
Profesor powiedział: „Podczas
40 lat pracy w zawodzie lekarza
musi pan zawsze pamiętać, że
strychnina jest najsilniej działającym składnikiem proszku
Wenckebacha.”
Co dalej? W ciągu 40 lat
pracy nigdy więcej nie usłyszałem o proszku Wenckebacha,

nie mówiąc o jego przepisywaniu pacjentom. Odszedł on
do historii razem z pijawkami,
upuszczaniem krwi i pozostałą szarlatanerią. Wiemy dziś,
że ani chinina, ani strychnina
nie mają żadnych właściwości
zapobiegających zaburzeniom
rytmu serca. Ale, jak się zawsze
mówiło: profesor tak powiedział, profesor ma zawsze rację,
a kim ty jesteś, żeby twierdzić
coś przeciwnego? Wracając
do błędnych przekonań w Nauce, dogmat często góruje nad
dowodami i dzieje się tak zarówno w wypadku dogmatów
profesorów czy, jak w wypadku
Galileusza, dogmatów Kościoła.

Źródło: http://www.uj.edu.pl/
documents/10172/20b341c2a6ef-42db-a09b-160cca3e05a9
Od redakcji

Ponieważ ja również zadawałam końcowy egzamin
z chorób wewnętrznych
w 1968 roku, zajrzałam do mojego studenckiego podręcznika
Choroby wewnętrzne pod red.
Edwarda Szczeklika, wydanego w 1965 roku, aby sprawdzić,
czy rekomendowano w nim
proszek Wenckebacha. Nie
rekomendowano! Co więcej,
nie pamiętam, aby nas uczono
o takim proszku. Co kraj, to
obyczaj!
Krystyna Knypl

Wytyczne podawania kontrastu
American College of Radiology pod adresem http://

www.acr.org/quality-safety/resources/~/media/37D84428B-

F1D4E1B9A3A2918DA9E27A3.pdf publikuje przy-

datne wytyczne „ACR Manual
on contrast media”.

Gdzie jesteśmy czytani?
„Gazeta dla Lekarzy” ma
czytelników w 60 krajach na
całym świecie. Najbardziej
popularna jest oczywiście
w Polsce. Na drugim miejscu jest Rosja, dalej Stany
Zjednoczone, Niemcy, Wlk.
Brytania. Jesteśmy też czytani
w Belgii, Francji i Irlandii. Cie-
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szy nas, że zaglądają na nasze
łamy także osoby zamieszkałe
w tak odległych krajach jak
Australia, Argentyna czy Peru.
Inne egzotyczne miejsca to
Kamerun, Malezja, Filipiny,
Indie, Haiti, Angola i wiele
innych krajów.
Źródło: Google Analytics
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Artykuł poglądowy

Zakażenie emocjonalne
Krystyna Knypl

Jest to proces przenoszenia stanów emocjonalnych lub nastroju między ludźmi. Emocje są zaraźliwe – wiadomo od dawna. Uważa się, że pierwszy zwrócił na to uwagę
Carl Gustav Jung w 1935 roku podczas jednego ze swoich wykładów. Wszyscy spotkaliśmy się z zaraźliwym śmiechem. To skądinąd sympatyczne zjawisko jest współcześnie wypierane przez zaraźliwą nienawiść. Wszystkie takie zjawiska są określane
mianem zakażenia społecznego. Rozważania o zakażeniu społecznym były modne
w XIX wieku, gdy debatowano o zbiorowych histeriach i psychozach.

Z

akażenie społeczne obejmuje przenoszenie procesów behawioralnych, poznawczych i afektywnych.
Koncentrując się na zagadnieniach związanych z afektem,
konieczne jest odróżnienie emocji i nastroju. Uważa
się, że nastrój jest zjawiskiem rozciągniętym w czasie,
o niewielkim natężeniu, powstającym stopniowo. Trudno
określić początek nastroju, jego największe nasilenie oraz
zakończenie. Emocje zaś są krótkotrwałe, intensywne,
mają wyraźny początek i zakończenie.
Odróżnia się więc zakażenie nastrojem i zakażenie emocjonalne. Oba stany zaliczane są do zakażenia
afektywnego.
Stany zakażenia emocjonalnego mogą służyć
komunikacji między ludźmi. Do niedawana badania
nad zakażeniem emocjonalnym były przeprowadzane
na niewielkich grupach i dlatego nie zawsze można
było wnioski z nich rozciągać na większe grupy ludzi.

Klinicyści nie zajmują się szczęściem,
a szkoda!
Klasycznie wykształceni klinicyści nie zajmują
się szczęściem, jest ono poniżej ich naukowej uwagi.
A powinni! Na łamach „British Medical Journal” w 2008
roku ukazało się doniesienie zatytułowane Dynamic
spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart
Study http://www.bmj.com/content/337/bmj.a2338.
abstract?ijkey=130f0b51ace2ebfa392108016931fb9f20cb6640&keytype2=tf_ipsecsha.
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Zbadana na tysiące sposobów populacja miasteczka Framingham, niedaleko Bostonu, została poddana jeszcze jednej analizie przez Jamesa H. Fowlera
z Department Political Science, University of California
oraz Nicholasa A. Christakisa z Department of Health
Care Policy, Harvard Medical School i Department of
Sociology, Harvard University. Ciekawe że populacją
Framingham zainteresowali się przedstawiciele nauk
społecznych, a nie stricte medycznych, jak to było do
tej pory.
Celem było sprawdzenie, czy uczucie bycia szczęśliwym może rozprzestrzeniać się z osoby na osobę
w sieci społecznej i czy istnieją nisze szczęścia w obrębie
tej sieci. Badaniem objęto 4739 osób w okresie od 1983
do 2003 r. Szczęście mierzono (tak!) w skali czterostopniowej oraz przez analizę zachowań. Okazało się, że gdy
ktoś jest szczęśliwy, to jego przyjaciołom zamieszkałym
w odległości nie większej niż 1 mila (1,6 km) też udziela
się to uczucie i to o 25% bardziej czuje się szczęśliwy
taki sąsiad. Podobnie ma się sprawa z współmałżonkami, rodzeństwem i najbliższymi sąsiadami – im też
udziela się stan szczęśliwości. Nieszczęścia i frustracji
nie badano, ale można sądzić, że te uczucia udzielają
się na podobnych zasadach jako kategorie uczuciowe.
Epidemia otyłości
Wszyscy znamy to określenie, ale nie bierzemy
pod uwagę jego zakaźnego charakteru. A może powinniśmy. Wskazuje na to inne badanie przeprowadzone
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na społeczności Framingham. Wyniki opublikowano
na łamach „The New England Journal of Medicine” (N
Engl J Med. 2007 Jul 26;357(4):370-9. Epub 2007 Jul 25).
Doniesienie ma tytuł The spread of obesity in a large social
network over 32 years, a autorami są N.A. Christakis i J.H.
Fowler. Oceniano na grupie 12 067 osób w okresie od
1971 do 2003 r., czy BMI danej osoby ma jakiś związek
z BMI jej rodziny, krewnych oraz przyjaciół. Okazało
się, że ryzyko stania się osobą otyłą zwiększa się o 57%,
gdy mamy grubasa w rodzinie lub wśród przyjaciół. Gdy
nasz brat lub siostra cierpią na otyłość, nasze szanse na
zostanie osobą otyłą rosną o 40%, a gdy wysokie BMI
ma współmałżonek, to szanse na wzrost BMI u drugiego
współmałżonka rosną o 37%.
Epidemia nastrojów udzielonych
Przedstawione badania dotyczyły zdarzeń z życia
codziennego. Ktoś miał realny powód, aby być szczęśliwym i podzielił się wiadomością o swoim szczęściu

z sąsiadem. Ktoś lubiący grillować zaprosił na wspólną
degustację swojego sąsiada raz, drugi... i obaj popadli
w nadwagę lub otyłość.
W dobie mediów masowych i internetu duża
część naszego życia dzieje się w środowisku elektronicznym. I okazuje się, że tu również jest miejsce na zakaźne
nastroje. Przekonano się o tym w sposób naukowy,
testując użytkowników Facebooka (vide informacja
na dole strony). Czy tylko Facebook posługuje się taką
manipulacją? Nie! – odpowie każdy uczestnik życia
społecznego w każdym kraju. Rządy manipulują opinią
społeczną, mając na względzie swój interes.
Jako środowisko lekarskie codziennie doświadczamy manipulacji opinią społeczną na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Skoro są dowody
naukowe, a nie tylko przypuszczenia, że takie manipulacje są skuteczne, to najwyższa pora na podjęcie
środków zaradczych.
Krystyna Knypl
internista

NOWOŚCI
Manipulacje emocjami przez Facebook
Na łamach pisma „National 689003) na Facebooku, że
Academy of Science of the Uni- stany emocjonalne mogą być
ted States of America” ukazał przenoszone na ludzi poprzez
się artykuł autorstwa trzech „emocjonalne zakażenie” (ang.
badaczy: Adama D.I. Krame- emotional contagion) prowara z Core Data Science Team, dzące do doświadczania pewFacebook, Jamie E. Guillory nych emocji przez ludzi w spoz Center for Tobacco Control sób podświadomy. Autorzy
Research and Education, Uni- dostarczają danych doświadversity of California, i Jeffreya czalnych, które wykazują, że
T. Hancocka z Information ludzie doznają pewnych emoScience, Cornell University, cji bez udziału ich świadomozatytułowany Experimental ści. Co więcej dowodzą, że do
evidence of massive-scale emo- takich emocji może dochodzić
tional contagion through social bez udziału kontaktów mięnetworks.
dzyludzkich i niewerbalnych
Główny wniosek sformu- przekazów. Internetowe kanały
łowany przez autorów brzmi informacyjne na Facebooku
następująco:
były specjalnie zapełniane
Wykazano podczas eks- treściami pozytywnymi lub
perymentu masowego (n= negatywnymi, a następnie ba-
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dano, jak internauci reagują na
przeczytane treści, analizując
zawartość słów o zabarwieniu
negatywnym lub pozytywnym
w ich mejlach i komentarzach.
Gdy ilość informacji negatywnych, które dostarczano na
konta użytkowników, rosła,
wzrastała również liczba słów
o negatywnym znaczeniu
w ich wpisach. Podobną zależność zaobserwowano po
zamieszczeniu wiadomości
pozytywnych. Eksperyment
trwał od 11 do 19 stycznia
2012 roku na stronach anglojęzycznych Facebooka. Stwierdzono istnienie statystycznej
korelacji pomiędzy dostarczonymi w treściach i wyrażonymi w mejlach słowami

zarówno negatywnymi, jaki
pozytywnymi. Gdy zmniejszono odsetek słów negatywnych
w tekstach, również internauci
używali mniej słów negatywnych.
Autorzy piszą, iż dostarczyli
dowodu naukowego na możliwość manipulacji słowem
poprzez internet.
Zarówno badacze, jak
i wydawca pisma spotkali się
z ostrą krytyką internautów,
którzy nie szczędząc gorzkich
słów, określi badanie mianem
nieetycznego, ponieważ było
ono przeprowadzone bez wiedzy i zgody użytkowników
Facebooka.
Źródło: http://www.pnas.org/
content/111/24/8788.full
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Trudna sztuka rozmowy
Krystyna Knypl

Kolejna dyskusja nad pobieraniem narządów od zmarłego dawcy, która przetoczyła się przez polskie media w połowie lipca 2014 roku, pokazała, że objaśnienie istoty śmierci mózgu jest bardzo trudne. Niełatwo zaakceptować śmierć bliskiej osoby.
Pierwszym naturalnym odruchem jest odrzucenie wszystkich niepomyślnych informacji. Eksperci medyczni, kierując się wiedzą i przepisami, w rozmowach z rodzinami potencjalnych dawców narządów do transplantacji używają zbyt specjalistycznych
określeń, które są niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka.
Odpowiedź to ogólnikowa i posługuje się pojęciem orzeczenie śmierci mózgowej. Z praktyki dnia
codziennego ludzie wiedzą, że orzeczenia można zmieniać. Co więcej, orzeczenia mogą być trafne i zgodne
ze stanem faktycznym lub nietrafne i niezgodne ze
stanem faktycznym.
Czy oni przypadkiem się nie pomylili, orzekając
śmierć? – myśli rodzina pacjenta z urazem wielonarządowym. Media oraz krytycy terminu śmierci
mózgowej podsycają tę niepewność. Rozpoczyna się
publiczny show na granicy życia i śmierci. Zakładane
są profile w mediach społecznościowych dyskredytujące orzeczenie i wiedzę lekarzy. Czas mija. Odłączane
są urządzenia wspomagające oddech i krążenie. Nie
wygrywa nikt.
W powszechnym rozumieniu zgon polega na
zaprzestaniu oddychania i krążenia. W wyobraźni przeciętnego człowieka mózg nie odgrywa żadnej roli w procesie umierania. Pojęcie śpiączki mózgowej utrudnia
https://web.archive.org/web/20140630112717/http://www.
poltransplant.org.pl/QA.html

Skomplikowany komunikat
Nie można zgodzić się na coś, czego nie chcemy.
Nie można zaakceptować czegoś, czego nie rozumiemy.
Dziś wszyscy każdą usłyszaną wiadomość z zakresu
medycyny sprawdzają w internecie. Co mówi doktor
Google w imieniu polskiej instytucji koordynującej
przeszczepianie narządów? Oto odpowiedź oficjalna:
Ustanie krążenia krwi w mózgu powoduje nieodwracalne jego uszkodzenie i chociaż przy pomocy specjalnej
aparatury można pewien czas utrzymać czynność serca
i oddychania, stwarzających pozory życia, wiadomo że
człowiek nie żyje. U takich osób komisja lekarska złożona
z trzech lekarzy, w tym co najmniej jednego specjalisty
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz
jednego specjalisty w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii, po przeprowadzeniu serii badań orzeka śmierć
mózgową w celu odłączenia od aparatury wentylującej
zwłoki. (http://www.poltransplant.org.pl/QA.html, data
dostępu 26.07.2014)
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rozumienie sprawy. Dla przeciętnego człowieka „mózg
w śpiączce” czy „mózg niedziałający z powodu zgonu”
są stanami niemożliwymi do odróżnienia gołym okiem
i nie do ogarnięcia rozumem.
Nieufność społeczna
Powszechna nieufność naszego społeczeństwa wobec transplantologii znajduje odzwierciedlenie w liczbach
– w pierwszym półroczu 2014 roku uzyskano narządy do
przeszczepu zaledwie od 290 zmarłych dawców. W całym 2013 roku takich dawców w całej Polsce było 594
(http://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2013.html).
Postawa nieufności wobec propozycji transplantologii jest także obecna u potencjalnych dawców
spokrewnionych z pacjentem oczekującym na przeszczep.
W 2013 roku zaledwie 18 żywych dawców zdecydowało się na oddanie fragmentu wątroby i 57 osób na
oddanie jednej nerki. Liczba wszystkich oczekujących
na przeszczep narządów w Polsce to około 1500 osób.
Potrzebujemy wielokrotnie więcej narządów do przeszczepów, niż uzyskujemy.
W krajach Unii Europejskiej jest duże zróżnicowanie liczby dawców na milion mieszkańców. Najlepsze wyniki ma Hiszpania – 34,6 dawców na 1 milion
mieszkańców oraz Francja – 21 dawców na 1 milion
mieszkańców. W Polsce wskaźnik ten wynosi 14,7;
w Wielkiej Brytanii 13,8. Bardzo niski wskaźnik ma
Grecja (6,0) i Rumunia (0,5).
W związku z dużym zapotrzebowaniem na narządy do przeszczepów Komisja Europejska podejmuje różne
działania. Jednym z nich jest propozycja wprowadzenia
karty dawcy narządów, która miałaby ułatwiać podejmowanie decyzji o pobraniu organów. Organizowane
są w poszczególnych krajach członkowskich obchody
dni donacji i transplantacji narządów, podczas których
mieszkańcy otrzymują informacje o tej dyscyplinie medycznej. Działania edukacyjne są podejmowane przez
dziennikarzy medycznych, uczestniczących w organizowanych co roku przez Unię Europejską warsztatach
edukacyjnych z zakresu transplantologii. Wszystkie te
starania powodują pewne korzystne zmiany w postawach
i zachowaniach ludzi, ale nie jest to proces postępujący
szybko. W czym więc tkwi istota problemu?
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Przekaz informacji musi być zgodny
z duchem czasów
Każdy temat da się objaśnić w trzech krokach.
Wyrafinowane metody obrazowania ustania krążenia
mózgowego z wykorzystaniem najnowocześniejszej
angiografii nie są czytelne dla zwykłego odbiorcy. Przekaz musi być prosty, obrazowy, pomocne może być
odwołanie się do powszechnie zrozumiałych ‚analogii.
Przykładowa rozmowa mogłaby przebiegać następująco:
Obecnie stwierdzamy zgon na podstawie rozpoznania śmierci mózgu. Co to oznacza? Czym się różni
od śpiączki? Czy naprawdę jest to stan nieodwracalny?
Spróbujmy wyobrazić sobie sytuację, gdy mózg pracuje.
Znamy wszyscy powiedzenie – zapaliła mi się lampka
w mózgu czy zapaliła się czerwona lampka w mózgu.
Możemy powiedzieć, że symbolem
pracy mózgu jest palenie się lampki.
Skoro ta lampka się pali, to znaczy,
że mózg działa. Dzięki temu oświetleniu pracuje serce, płuca i wszystkie
pozostałe narządy.
A jeżeli pacjent jest w śpiączce? Mózg osoby
w śpiączce pracuje inaczej. Ta lampka, która symbolizuje pracę mózgu u osoby w śpiączce, zmatowiała, pali
się mlecznym światłem. Wszystko
jest oddalone, zamglone. Nie ma
kontaktu ze światem przez owo zmatowienie. Przesyłając do mózgu osoby
będącej w śpiączce bodźce, takie jak
dotyk, rozmowa, muzyka, możemy pobudzić komórki
nerwowe do pracy i spowodować odzyskanie świadomości
przez chorego.
Zupełnie inna jest sytuacja, gdy żarówka będąca symbolem pracy mózgu ulegnie nieodwracalnemu
przepaleniu. W takiej sytuacji mózg
nie pracuje, lampka się nie świeci.
A wraz z nią wyłączają się z pracy
oraz gasną wszystkie narządy. Niektóre z nich możemy przez krótki
czas pobudzić do działania maszynami – respirator może pobudzić płuca do oddychania,
leki mogą pobudzić serce do bicia. Nie możemy natomiast
pobudzić do pracy mózgu, który obumarł, tak jak nie
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Życie
możemy oświetlić otoczenia przepaloną żarówką. Jej
praca ustała. Nie działają obwody, które powodowały,
że świeciła.
Proste rysunki są pomocne w objaśnianiu skomplikowanych zjawisk, ale nie każdy potrafi ładnie rysować.
Nie zawsze mamy pod ręką kolorowe flamastry, kartkę
papieru. Zawsze mamy natomiast telefon komórkowy.
Potrzebna jest aplikacja z krótkim filmem pozwalającym
zrozumieć i odróżnić stany życia, śpiączki i śmierci
mózgu przez analogię do żarówki*.

Śpiączka

Śmierć

Bez zrozumienia istoty zjawiska śmierci mózgu
nigdy nie możemy liczyć na czyjąś świadomą decyzję,
zwłaszcza tak poważną, jaką jest zgoda na pobranie
narządów do transplantacji.
Tekst i rysunki
Krystyna Knypl
internista
* Nazwijmy tę aplikację CCD Brain Light® (C – conscious,
C – coma, D – death, brain – mózg, light – światło).

Kontekst europejski

Dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem na narządy
Dzięki projektom UE mamy standardy dotyczące
do transplantacji wśród biorców a realnymi wynikami metodologii pobierania i przeszczepienia narządów, są
pozyskiwania narządów występuje w większości krajów krajowe rejestry osób oczekujących na przeszczep, znamy
europejskich. Wprawdzie od 2003 roku w krajach Unii zasady translokacji narządów, a także opieki nad żyjącymi
Europejskiej zrealizowano z powodzeniem około 50 projek- dawcami.
tów dotyczących transplantologii, ale problem zbyt niskiej
Lista rozwiązanych przez The Executive Agency for
donacji narządów jest ciągle aktualny. Nie da się zakreślić Health and Consumers (EAHC) problemów jest długa.
realnej perspektywy, w której z komórek macierzystych Mimo to nie mniej problemów ma do rozwiązania następbędzie można hodować nowe narządy, dlatego musimy czyni EAHC, czyli Consumers Health and Food Excutive
ulepszać dotychczasowe metody ich pozyskiwania.
Agency (Chafea).
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Oczy na wakacjach
Alicja Barwicka

Mniej więcej tydzień po zakończonych wakacjach wiemy już dokładnie, gdzie chcielibyśmy pojechać za rok, co chcielibyśmy tam robić, a czego nie. Wyciągamy wnioski
dotyczące niepowodzeń ostatnich urlopowych wojaży… Jednym słowem zaczynamy
rok przygotowań do czegoś, co w marzeniach zawsze bywa wspaniałe, a w realiach
już niekoniecznie. Podskórnie to czujemy i pewnie dlatego okres przygotowań do wyjazdu i samej podróży na wakacje plasuje się według różnych źródeł na trzeciej bądź
czwartej pozycji wśród najbardziej stresujących sytuacji, w jakiej może znaleźć się
człowiek żyjący w kraju niebędącym w stanie wojny (ciągle tuż za wakacjami znajduje się gorączka przygotowań do świąt i samo Boże Narodzenie!).
Pierwsze wakacyjne przemyślenia
Jedną z przyczyn przedurlopowego stresu jest
to, że nasze choroby podróżują razem z nami i chociaż
to jawna niesprawiedliwość, zazwyczaj tak się dzieje.
Wakacyjna podróż to przecież podróż po odpoczynek,
a nie znam nikogo, kto nie marzyłby o zostawieniu swoich dolegliwości w domu i odpoczęciu od nich. Nie ma
jednak innego wyjścia, jak tylko pogodzić się, że jest jak
jest, i uwzględnić przy pakowaniu bagażu zażywane leki.
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Już na długo przed sezonem wakacyjnym zaczyna się akcja dostarczania informacji dotyczących
wypracowania idealnej sylwetki i wspaniałej, zdrowej
opalenizny. W przedurlopowych przygotowaniach trzeba
również uwzględnić oczy. Nawet jeśli cieszymy się dobrym wzrokiem i nie stosujemy żadnych okulistycznych
preparatów, dobrze jest pewne wakacyjne zagrożenia
przewidzieć.
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Nie wszystko zdrowe, co się świeci
Przygotowując oczy do wakacyjnego wypoczynku trzeba zmierzyć się z tym, że w ciągu całego roku
większość z nas korzysta przynajmniej kilka godzin
dziennie z urządzeń elektronicznych. Tak je lubimy, że
dla niektórych rozstanie z ukochanym laptopem nawet
na tydzień nie wchodzi w grę. Z badań oceniających
ten rodzaj aktywności wynika, że 20% osób przebywających na wakacjach codziennie kontroluje pocztę
elektroniczną. Oczywiście nie ma w tym nic złego, ale
jeśli już zabieramy ze sobą sprzęt łączący nas ze światem,
to dla większego komfortu i chwilowego odpoczynku
oczu unikajmy urządzeń o błyszczących wyświetlaczach,
dających ostry, kontrastowy obraz. Zawsze sprawdza się
za to matowy ekran czytnika książek.
Na początek powieki
Jednym z bardziej powszechnych problemów
wynikających w dużym stopniu z warunków środowiska,
w którym żyje współczesny człowiek, jest przewlekłe
zapalenie brzegów powiek, przy czym przebywanie
w warunkach dużego nasłonecznienia zdecydowanie
zwiększa ryzyko zaostrzenia tego procesu. Nie jest to
łatwy problem leczniczy, dolegliwości nawracają, a leczenie jest żmudne i nie zawsze efektywne. Objawy polegają na uczuciu ciągłego dyskomfortu, zaczerwienieniu
i podrażnieniu brzegów powiek, przy czym stosowanie
preparatów nawilżających nie przynosi ulgi. Przyczyną
jest dysfunkcja znajdujących się w powiekach gruczołów Meiboma, których tłuszczowa wydzielina tworzy
jedną z trzech warstw filmu łzowego. Dzięki niemu
zapewnione są własności poślizgowe podczas mrugania,
a chroniona przed urazami rogówka jest gładka, lśniąca,
o prawidłowych własnościach refrakcyjnych. Żeby jednak
wydzielina mogła znaleźć się na powierzchni oka, musi
opuścić gruczoł Meiboma kanałem mającym ujście na
brzegu wolnym powieki. Takich ujść jest 30-40 w powiece górnej i 20-30 w dolnej. Jeśli produkcja wydzieliny
jest niedostateczna, albo jeśli to kanały, a zwłaszcza
ich ujścia są niewydolne, bo np. zatkane złuszczonymi
komórkami naskórka, zaczynają się problemy. Niestety
wraz z wiekiem funkcja gruczołów Meiboma, zarówno
wydzielnicza, jak i odprowadzająca, ulega znacznemu
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ograniczeniu. Ma na to wpływ także przyjmowanie
niektórych leków, niewłaściwe stosowanie soczewek
nagałkowych (co może indukować powstawanie zmian
zwyrodnieniowych) czy nawrotowe stany zapalne powiek
(jęczmienie, gradówki).
Podstawą w profilaktyce i leczeniu jest właściwa
higiena powiek. Terapia miejscowa realizowana zgodnie
z ordynacją lekarza okulisty będzie bardziej efektywna,
jeśli zalecony lek zostanie nałożony na oczyszczony
brzeg powieki. W aptekach są dostępne bez recepty
preparaty do profesjonalnej higieny powiek w postaci
płynu lub nawilżonych nim chusteczek. Korzystanie
z nich ogranicza częstość nawrotów, zmniejsza nie tylko
dolegliwości, ale przede wszystkim ryzyko wystąpienia
uszkodzeń rogówki.
Kremy z filtrami UV, chroniące skórę powiek nie
tylko przed oparzeniem słonecznym, ale i przed czerniakiem skóry, są dostępne wszędzie i przed sezonem urlopowym znikają z półek jak przysłowiowe ciepłe bułeczki.
Jednak przy ich zakupie poza sprawdzeniem daty przydatności do użycia warto też spojrzeć na skład. Ta uwaga dotyczy w szczególności alergików, bo skupiając się na mocy
filtru ochronnego, łatwo przeoczyć substancje w składzie
preparatu, które mogą wywołać reakcję uczuleniową.
A co ze spojówkami?
W ciągu całorocznej pracy większość z nas pamięta o konieczności nawilżania przedniej powierzchni
gałek ocznych. Poza powiekami także spojówki i rogówka
bardzo odczuwają skutki przebywania w źle wietrzonych,
klimatyzowanych pomieszczeniach, długotrwałą pracę
przy komputerze, następstwa zimowego ogrzewania
mieszkań itd. Podczas letnich słonecznych dni zwiększa
się istotnie parowanie z przedniej powierzchni oczu.
Dlatego preparaty nawilżające muszą się znaleźć w wakacyjnym bagażu! Szczególnie powinni o nich pamiętać
alergicy, bo zwiększenie temperatury otoczenia to równocześnie zwiększenie stężenia alergenów w powietrzu.
Kiedy w wyniku oddziaływania niekorzystnych warunków środowiskowych, poprzez mechanizm nadmiernego
parowania fizjologicznego filmu łzowego dochodzi do
jego uszkodzeń, załamuje się bariera ochronna rogówki,
pogarsza kondycja jej nabłonka, a wtedy znacznie łatwiej
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o bezpośrednią penetrację czynników niepożądanych.
Niedostatecznie nawilżone spojówki niezwłocznie nas
alarmują, powodując uczucie nieprzyjemnego szczypania i pieczenia, a w razie komponentu alergicznego
– silnego swędzenia oczu. Nie można więc udawać, że
nie zostaliśmy ostrzeżeni. Doskonale znają problem
podróżujący samolotami, przy czym niezwykle ważna
jest pierwsza godzina lotu, bo to wówczas bardzo szybko
spada wilgotność powietrza w kabinie, a tym samym
silnie zwiększa się parowanie przedniej powierzchni
oczu. Pamiętać jednak należy, że analogiczne procesy,
będące skutkiem spadku wilgotności powietrza, zachodzą
we wszystkich pomieszczeniach klimatyzowanych. Na
szczęście oferta preparatów nawilżających przednią powierzchnię gałki ocznej jest na tyle bogata, że nie powinno
być problemem utrzymanie właściwych parametrów
fizjologicznych filmu łzowego oczu naszych i naszych
pacjentów. Podczas pakowania wakacyjnego bagażu
zdarza się zapomnieć o okulistycznych preparatach
nawilżających i chociaż można je znaleźć w praktycznie
każdej aptece w różnych krajach świata, to z uwagi na
wielu producentów i różne nazwy handlowe ze znalezieniem swoich ulubionych możemy mieć nieraz spore
kłopoty. Jeśli więc stosujemy do oczu leki lub preparaty
nawilżające, zabierzmy na wakacje porcję wystarczającą
na cały okres pobytu poza domem.
Nie szafujmy promieniowaniem UV
Co prawda groźny dla oczu zakres widma niebieskiego występującego w energii słonecznej dociera
do siatkówki w niewielkim zakresie, bo penetracja
jest ograniczona przez rogówkę i ciało szkliste, ale nie
wolno ryzykować i okulary przeciwsłoneczne wyposażone w filtr anty-UV powinny być używane nawet przy
pochmurnej pogodzie. Problem jest na tyle istotny, iż
dbający o zdrowie Amerykanie wprowadzili na terenie
niektórych stanów USA obowiązek stałego użytkowania
okularów przeciwsłonecznych wyposażonych w filtr
anty-UV podczas prowadzenia samochodu w porze
dziennej. Ani plażowy parasol, ani szyba samochodu,
ani nawet chmury nie chronią nas przed niekorzystnym
dla oczu promieniowaniem. Używane podczas słonecznych wakacji okulary przeciwsłoneczne powinny być
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dość duże, z osłoniętą przynajmniej częściowo stroną
boczną i koniecznie wyposażone w filtr. Użytkownicy
soczewek nagałkowych mogą skorzystać z oferty produktów wyposażonych w filtry UV lub dodatkowo zakładać
odpowiednie szkła przeciwsłoneczne. Pamiętajmy, aby
taką ochronę stosować również u dzieci. Tak jak nauczyliśmy się chronić przed słońcem głowę, tak moda
na stosowanie przeciwsłonecznych okularów przyczyni
się pewnie do ochrony oczu osób wypoczywających
na słońcu. Oczywiście nie zapominajmy o zabraniu
okularów korekcyjnych, zapasu soczewek nagałkowych,
płynu do ich konserwacji, pojemniczków itd.
Wakacje na Mazurach
Polskie Mazury to prawie same atrakcje. Prawie,
bo to jeden z tych krajowych wakacyjnych kierunków,
gdzie dość łatwo o spotkanie z kleszczem. Chociaż oczne
objawy boreliozy stanowią tylko 2-4%, to miłośnikom
wakacji w północno-wschodnich regionach Polski przyda
się przypomnienie o zachowaniu szczególnej ostrożności
podczas leśnych spacerów, w tym o odpowiednim ubraniu. Wzrost temperatury to również wzrost aktywności
kleszczy! Niestety w ostatnich latach obserwuje się wzrost
zachorowań, w tym także obejmujących narząd wzroku,
począwszy od stanów zapalnych przydatków oka aż po
ciężkie stany zapalne błony naczyniowej, torbielowaty
obrzęk plamki żółtej czy zapalenie n II.
Okulista poszukiwany
Co prawda urazy narządu wzroku (omówione
szerzej w GdL 5/2014) mogą się zdarzyć wszędzie, ale te
wakacyjne wymagają nieraz sporego wysiłku organizacyjnego, by w nieznanym terenie szybko znaleźć fachową
pomoc. Tym bardziej więc starajmy się nie dopuszczać
do sytuacji stwarzających możliwość urazów.
Pamiętając o czyhających na narząd wzroku
urlopowych niebezpieczeństwach, podejmujmy mimo
wszystko survivalowe wyzwania, jedźmy na wakacje
i dobrze wypoczywajmy!
Tekst i zdjęcie
Alicja Barwicka
okulistka wypoczęta po urlopowej podróży
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Szanowne Panie i Panowie Konsultanci Krajowi,
z okazji powołania na zaszczytne stanowisko konsultanta krajowego składam
każdemu z Państwa gratulacje oraz wyrazy uznania w imieniu własnym oraz zespołu
„Gazety dla Lekarzy”.
Niektórzy z Państwa prawdopodobnie znają nasze pismo i mam nadzieję, że jego
zawartość merytoryczna spotyka się z Państwa uznaniem.
Tych z Państwa, którzy nas dotychczas nie czytali, zapraszam do lektury. Mamy
kilka ciekawych działów, a wśród nich szczególnym zainteresowaniem Czytelników
cieszą się nowości. Oto linki do kilku ostatnich doniesień z tego działu:
• http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/107-wyroznieni-przezworld-hypertension-league
• http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/91-czy-komorkimacierzyste-przyniosa-przelom-w-medycynie
• http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/102-przelom-w-leczeniucukrzycy-typu-1.
Nie samą medycyną człowiek żyje. Na chwile wolne od pracy polecamy:
• serię Koty malowane http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/koty-malowane
• oraz pozycje z Biblioteki „Gazety dla Lekarzy” http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
biblioteka-gdl.
Chętnie opublikujemy na łamach naszej gazety Państwa plany i projekty działań
w zakresie promocji zdrowia na skalę populacyjną w schorzeniach układu krążenia,
będących problemem zdrowotnym numer jeden w naszym kraju. Powitam z radością
działania o charakterze profilaktyki pierwotnej tych schorzeń, które naszym zdaniem są
niedostatecznie promowane w społeczeństwie. W dotychczasowych projektach przeważa
profilaktyka wtórna, która, choć potrzebna, jest jednak działaniem na rzecz zapobiegania
powikłaniom przypadków już powikłanych zawałem serca czy udarem mózgu. Opisy
Państwa projektów trafią za pośrednictwem „Gazety dla Lekarzy” do szerokiego grona
odbiorców, czyta nas bowiem około 45 tysięcy osób w kraju i za granicą.
Życząc wszelkiej pomyślności pozdrawiam serdecznie

dr n. med. Krystyna Knypl
internista-hipertensjolog
wydawca i redaktor naczelna „Gazety dla Lekarzy”
Warszawa, 22 lipca 2014 r.
www.gazeta-dla-lekarzy.com
e-mail: krystyna.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com
Gazeta dla Lekarzy, ul. Niemcewicza 7/9/128, 02-022 Warszawa, Poland
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Moim zdaniem

Lekarz kontra prawnik
Tomasz Kruszewski

Do bezstresowego rządzenia konieczny jest
kozioł ofiarny, zręczne argumenty i skuteczny PR.
Polowanie z nagonką
Odpowiednio często powtórzone kłamstwo
z czasem zaczyna być postrzegane jako niepodważalny dogmat. Sprawa nabiera wyrazistości, gdy ogniskuje
się w jednym punkcie, zwłaszcza gdy kozłem ofiarnym
stajesz się TY – potencjalny oszust podatkowy i morderca. Zostałeś tym kozłem nie dlatego, że kogoś okradłeś
lub zabiłeś, nie przez wyszukane szwindle podatkowe.
Zostajesz nim, ponieważ swego czasu zdobyłeś dyplom
uczelni medycznej.
My, lekarze, stanowimy wdzięczny obiekt nagonek.
Wykonujemy zawód, który stawia niemal niebotyczne
wymagania, takie jakim większość członków społeczeństwa nie byłaby w stanie sprostać. Mamy przy tym
oczywisty defekt – ograniczone możliwości. Wbrew
powszechnemu oczekiwaniu nie jesteśmy cudotwórcami.
Dlatego łatwo wskazać nas jako źródło niepowodzeń.
Przecież już w okresie czarnej śmierci lekarzy portretowano jako oddających hołd zarazie. Czy świat od tego
czasu uległ zmianie?
Mimo ogromnego postępu techniki nasza praca
nadal pozostaje sztuką błędów. Im
lepszym jestem lekarzem, tym
mniej błędów popełniam, ale nie
mam możliwości całkowitego ich
wyeliminowania. Błędów w naszym fachu nie popełnia jedynie
osoba, która przenosi całą odpowiedzialność na innych. Ale czy
wtedy dalej pozostaje lekarzem?
Roszczenia finansowe
W powszechnym mniemaniu jesteśmy krezusami finansowymi pasożytującymi na obdarzonej
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nieśmiertelnością populacji, którą dziesiątkujemy wskutek swojej nieudolności i lenistwa. To prowadzi do
uznania nas za pożądany obiekt roszczeń finansowych.
Dlaczego? Bo człowiek jest z natury oportunistą poszukującym łatwych sposobów polepszenia swojego bytu.
Kiedy myśli się o odpowiedzialności cywilnej
lekarza, nieuchronnie patrzy się na Stany Zjednoczone. Tam dzięki specyficznemu systemowi prawnemu
nawet pojedynczy sędzia może mieć realny wpływ na
obowiązujące prawo. Stwarza to możliwość niezwykle
szybkiej modyfikacji w zależności od potrzeb. Inną
ciekawostką jest ogromne zróżnicowanie prawa. Wbrew
powszechnemu mniemaniu Stany są unią i właściwie
każdy ze stanów jest osobnym państwem cedującym
jedynie część swoich praw na unię. Dzięki temu prawo
w poszczególnych, nawet blisko sąsiadujących stanach
może być odmienne. Oczywiście organem stanowiącym
prawo są legislatury federalna i stanowe, ale prawo ma
wszelkie cechy angielskiego prawa zwyczajowego. Dzięki
temu sędzia ma niezwykle szerokie możliwości interpretacji przepisów. Obecnie coraz częściej zarzuca się
sądom najwyższym (federalnemu
i stanowym) zawłaszczanie funkcji
prawotwórczej.
W prawie amerykańskim
w przeciwieństwie do Kodeksu
Napoleońskiego ważna jest nie
tylko litera, ale również duch prawa. Czyli nie tylko to, co w prawie
zapisano, ale również w jakim celu
je wydano. Dzięki temu można
wykorzystać preambułę, albo nawet odmienną sytuację bieżącą,
aby przepis wykluczyć w użycia.
Na przykład w stanie Hawaje nie
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wolno używać słowa lepra (trąd).
W początkach XX wieku na odizolowanych wyspach archipelagu
stworzono leprozoria. Nieco później wyspy stały się niezwykle popularnym ośrodkiem letniskowym.
Aby nie straszyć turystów, wydano
odpowiedni przepis. Nigdy nie został on uchylony, ale
dziś nie możliwości skazania kogokolwiek na jego podstawie. Każdy dobry prawnik wykaże bowiem, że cel, dla
którego przepis powstał, jest nieaktualny.
Przemysł wyłudzania odszkodowań
W zakresie pozywania lekarzy Stany Zjednoczone
wyprzedzają inne kraje o dekadę lub dwie. Pozywanie
lekarzy jest dość powszechne i istnieje cały przemysł
wyłudzeń prawniczych – są grupy ludzi chodzących od
jednego lekarza do drugiego w celu wypatrzenia szansy
na skuteczny pozew. Z drugiej strony Stany Zjednoczone
wyprzedzają większość krajów w zakresie stosowania
medycyny defensywnej i ograniczania możliwości dochodzenia roszczeń. Dało to nam czas na obserwację
skutków takich działań.
Szczyt procesów przeciwko lekarzom nastąpił
na początku lat osiemdziesiątych, zarówno w zakresie
liczby pozwów, jak i zasądzanych kwot. Wywołało to
znaczny wzrost cen usług medycznych i ograniczenie
dostępności do nich. Przede wszystkim lekarze masowo
zaczęli odmawiać wykonywania procedur wysokiego
ryzyka. Na wielu terenach nie można znaleźć lekarzy
określonej specjalizacji (chirurgia plastyczna, położnictwo). A w stanach o najwyższym ryzyku prawnym
graniczy z cudem uzyskanie porady przez kobietę w ciąży.
Na dodatek dostępność tych usług jest zdecydowanie
odmienna w różnych stanach, a nawet w hrabstwach.
Oczywiście taka sytuacja może wydawać się rajem do
pozywających.
Obecna liczba pozwów to ponad dwadzieścia na
stu praktykujących lekarzy, ale zaledwie kilka procent
jest rozpatrywanych sądowo. (Według danych znalezionych w archiwum Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie to pięć procent, w innych źródłach widziałem
liczbę trzech procent.) Z ogromnej kwoty zasądzonych
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odszkodowań większość pochłaniają koszty procesowe
i wynagrodzenia prawników. Zaledwie 22% wpływa
na konta poszkodowanych. Ponadto warto dodać, że
większość kosmicznie wysokich odszkodowań zasądzana
jest w pierwszej instancji przez nieprofesjonalną ławę
przysięgłych i często ich wielkość jest kwestionowana
w drugiej instancji. Zbyt wysoka kwota odszkodowania
może być podstawą apelacji. Apelacja w USA ma zwykle charakter cząstkowy, więc nie każdy proces można
powtórzyć. Aby mieć możliwość powtórzenia procesu,
należy wykazać złą interpretację istniejących przepisów
prawnych lub precedensów. Proces w wyższej instancji
dotyczy wyłącznie uchybień będących podstawą apelacji,
a nie całego pozwu.
Amerykańska medycyna defensywna
Ameryka stała się kolebką medycyny defensywnej
oraz sposobów ograniczania możliwości dochodzenia
roszczeń od lekarzy. Medycyną defensywną nazywamy
procedury niemające żadnego znaczenia medycznego, ale pozwalające na uniknięcie odpowiedzialności
prawnej lekarza. Proces diagnostyczno-terapeutyczny
stał się mocno sformalizowany, zaprzęgnięty w szerokie procedury mające moc prawną. W dochodzeniu
roszczeń ma znaczenie nie sam skutek, ale naruszenie
obowiązujących procedur.
Ograniczanie możliwości roszczeń nie wynika
z sympatii do naszej profesji. To efekt pustoszenia całych
obszarów kraju z niektórych specjalizacji oraz wypływania ogromnych kwot finansowych do sąsiednich
stanów, o odmiennych regulacjach prawnych, w których
ryzyko wykonywania zawodu
jest znacznie niższe. W 1995
roku prezydent Bush podjął
próbę ograniczenia na szczeblu
federalnym górnej granicy roszczeń w procesach medycznych
do 250 000 dolarów. Działanie
to zostało zablokowane przez
demokratów, których tradycyjnie wiąże się z lobby prawniczym. Mimo niepowodzenia
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na szczeblu federalnym udało się osiągnąć ograniczenie
wysokości roszczeń na poziomie stanów, a czasem na
poziomie hrabstw. Takie ograniczenia obowiązują już
w kilkunastu stanach.
Europa nadrabia zaległości
Co prawda pierwsze prawo ograniczające możliwości dochodzenia roszczeń od lekarza zostało uchwalone we Francji w 1949 roku, ale generalnie w Europie
procesy praw pacjenta, roszczeń i obrony medycznej są
opóźnione w porównaniu z Ameryką o dekadę lub dwie.
Idące z USA idee praw pacjenta okazały się przełomem
także w europejskiej medycynie. Dzięki demokratycznym
rządom szybko w kolejnych krajach uchwalano nowe
przepisy prawa poprawiające sytuację pacjenta w konfrontacji ze świadczeniodawcą. Efektem
był oczywiście wzrost cen świadczeń.
Europa w zakresie prawa dzieli się na
dwa obszary. Kraje anglosaskie z precedensowym prawem zwyczajowym
oraz kraje kontynentu z prawem wzorowanym na Kodeksie Napoleońskim.
W wypadku prawa kodeksowego prawo
niezapisane jest prawem nieistniejącym.
Czyli brak pisanego prawa zwalnia z odpowiedzialności, a w podobnych sprawach
sędziom wolno odmiennie interpretować przepisy. W prawie
anglosaskim sędzia ma prawo
wydać wyrok, nawet jeśli nie ma
prawa stanowionego – wtedy
jego orzeczenie staje się precedensem. Jednorazowo wydany
wyrok obowiązuje innych sędziów w podobnych sprawach
w przyszłości. Cały urok prawa
wyspiarskiego polega na dyskusji,
czy okoliczności, które zaszły
w danym wydarzeniu, są zgodne
z okolicznościami precedensu.
Zwykle powstały precedens bardzo szybko rodzi kontrprecedens
ograniczający jego zastosowanie.
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Instytucje broniące
lekarzy
Tak stworzone prawo spowodowało szybkie powstanie instytucji obrony zawodowej lekarzy.
Obecnie mamy dwa rodzaje instytucji. Pierwszy rodzaj stanowią
stowarzyszenia obrony zawodowej
(professional defense). W Irlandii, Walii i Anglii działają
dwie tego typu instytucje, trzecie towarzystwo działa
w Szkocji. Drugi rodzaj to organizacje lekarskie, na
przykład w Irlandii jest to IMO (Irish Medical Organisation), do której należy 90% zarejestrowanych lekarzy.
O ile professional defense są organizacjami zajmującymi
się obroną indywidualną lekarza, o tyle Irish Medical
Organisation zajmuje się reprezentacją
interesów zbiorowych. Obszar działania to
mediacja w konfliktach między lekarzami,
walka z przemocą seksualną i dręczeniem
(bulling), lobbing interesów lekarskich,
negocjowanie płac i presja na legislacje.
Właśnie ta instytucja odpowiada za pozwy
wobec czasopism. Dzięki temu, mimo
dość negatywnego stosunkowi opinii
publicznej do ochrony zdrowia, artykuły w prasie, zarówno brytyjskiej, jak i irlandzkiej, są mocno stonowane
i zwykle publikowane po ogłoszeniu wyroku.
Instytucja obrony zawodowej stale towarzyszy
lekarzowi. Udziela porad prawnych z zakresie prawa
medycznego, informuje o zmianach w przepisach. Prowadzi szkolenia. Udziela pomocy w odpowiedzi na skargę
i prowadzi obronę lekarza przed pracodawcą, Radą
Lekarską, sądem cywilnym bądź karnym. Towarzystwa
pokrywają też koszty odszkodowań.
Zwyczaje brytyjskie
Proces prawny na wyspach odbiega od procesu
na kontynencie. Z potencjalnym roszczeniem zgłaszamy
się do prawnika (solicitor), który podejmuje decyzję
o przyjęciu lub odrzuceniu sprawy. Zwykle za sprawy
roszczeń cywilnych nie pobiera wynagrodzenia. Z własnych środków musi skompletować materiał dowodowy
i podobnie jak w USA musi uzyskać opinie lekarza
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o odpowiednich kwalifikacjach uwiarygodniającego
błąd medyczny. Liczba spraw gwałtownie wzrosła na
początku naszego wieku po wprowadzeniu w obydwu
krajach ustaw o jawności informacji medycznej. Był
to szok dla opinii publicznej, gdy zamiast zwyczajowe
brytyjskiego tak lub nie usłyszano o możliwych powikłaniach, zakażeniach szpitalnych i błędach medycznych.
Co więcej, długi czas nie precyzowano definicji błędu
medycznego, co ma katastrofalne efekty w zakresie
zakażeń szpitalnych.
W USA dość szybko wykluczono możliwość
dochodzenia odszkodowań za zakażenie szpitalne z samego tytułu wystąpienia zdarzenia, obciążając powoda
obowiązkiem zebrania dowodów wskazujących na
zaniedbania higieniczne. W Wielkiej Brytanii sądy
początkowo lekką ręką rozdawały odszkodowania, co
spowodowało wyeliminowanie możliwości leczenia
pacjentów podwyższonego ryzyka w szpitalach prywatnych i małych szpitalach National Health Service
(NHS), wtłaczając ich w gigantyczne kolejki do szpitali
uniwersyteckich.
W przeciwieństwie do Polski w Republice Irlandii prawo wglądu w akta ma wyłącznie pacjent lub
jeden wyznaczony spadkobierca albo opiekun prawny.
Zabroniony jest dostęp osób trzecich, w tym prawników.
Pacjent ma prawo do kopii
dokumentacji. W szpitalach
prywatnych jest ona wydawana razem z kartą wypisową
i jest uwzględniona w cenie
zabiegu. W szpitalach publicznych NHS, HSE (Health
Service Executive – irlandzki
odpowiednik NHS) kopia
dokumentacji jest wydawana
odpłatnie, zwykle w cenie 50
euro za stronę. Cena ta dotyczy jedynie wykorzystania
dokumentacji w celach prawnych lub odszkodowawczych.
Przekazywanie dokumentacji między lekarzami dla
celów kontynuacji procesu
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leczniczego jest dokonywane
bezpłatnie. Dokumentacja ta
nie może być potem udostępniona pacjentowi.
Prawnik przed zapoznaniem się z dokumentacją musi
zapłacić za jej sporządzenie i za
opinię lekarza. Zawsze więc zastanowi się przed przyjęciem
sprawy. W prawie irlandzkim
wynagrodzenie prawnika jest albo wypłacane przez
klienta, albo przez sąd. Wyrok może również nakazać
wypłatę wynagrodzenia stronie przegranej. W praktyce
prawnik podejmując sprawę nie ma dostępu do dokumentacji, musi ponieść koszty i nawet w razie wygranej
może nie otrzymać wynagrodzenia. Ten mechanizm
dość skutecznie redukuje liczbę pozwów, która mimo
to jest większa niż na kontynencie.
W prawie kontynentalnym po zachwycie prawami
pacjenta w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
nastąpił ostry zwrot w kierunku ograniczenia roszczeń.
System ochrony zdrowia powiązany bądź z budżetem,
bądź z obowiązkowymi ubezpieczeniami nie jest w stanie wytrzymać naporu rosnących roszczeń. Największe
ryzyko prawne występuje obecnie w Dani, gdzie wynagrodzenia lekarzy sięgnęły już 2 milionów koron rocznie,
aby zahamować odpływ kadr za granicę. Liczba pozwów
przewyższa nieznacznie statystyki amerykańskie.
Zwyczaje niemieckie
Dobrym przykładem dla Polski może być nasz
zachodni sąsiad. W Niemczech Izby Lekarskie mają
bardzo mocną pozycję. Rekomendacje medyczne mają
moc prawną i w każdym wypadku, zarówno w zakresie
odpowiedzialności kontraktowej, jak i deliktowej, niezbędne jest udokumentowanie naruszenia procedur.
Odszkodowania są zwykle ugodowe i na niski poziomie.
Izby Lekarskie w większości landów mają obowiązek
prawny wystąpienia w procesie deliktowym przeciwko
pacjentowi, który niesłusznie oskarżył lekarza, o ile ten
lub jego ubezpieczyciel nie odstąpią od roszczeń. Efektem
jest niska cena świadczeń medycznych i stosunkowo
wysoka ich dostępność.

8_2014

sierpień

Co wyróżnia Polskę wśród innych
krajów?
Pierwszą różnicą jest brak profesjonalnego orzecznictwa sądowego. Sądy nie odróżniają powikłań od
błędów medycznych. Mamy dość niską jakość biegłych,
często w zaawansowanym wieku, nierozumiejących
podstawowych problemów prawnych. Procesy sądowe
ciągną się latami nawet w sprawach oczywistych.
W USA pozywający ma obowiązek przedstawić
opinię lekarską uprawdopodabniającą błąd medyczny.
Strona pozwana odpowiada na zarzuty, biegłego powołuje się tylko wtedy, gdy są wątpliwości. W warunkach
naszego kraju wielokrotnie powołuje się biegłych nawet
w razie absurdalnych zarzutów.
Oceny czynności zawodowych dokonuje często
lekarz odmiennej specjalności. W Irlandii ocenę sposobu
zszycia rany przez lekarza rodzinnego może dokonać
jedynie inny lekarza rodzinny. W Polsce oceny dokonują
często przedstawicie innej specjalizacji, rywalizującej
o określone procedury.
W ciągu 25 lat dzielących nas od wyborów w 1989
roku nie byliśmy w stanie stworzyć żadnej organizacji
reprezentującej większość lekarzy. Całkowicie zawiodły
w tej dziedzinie Izby Lekarskie.
Nasze grzechy powszednie
Najgorszym naszym grzechem jest brak profesjonalizmu i kultury w kontakcie z innymi kolegami. Chyba
każdy z nas spotkał się z relacją pacjenta skierowanego
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do innego ośrodka, który otrzymał od kolegi informację:
„A co za bałwan pana tu skierował”. Przy braku reform
zasad funkcjonowania ochrony zdrowia za całość tych
procesów płaci cała grupa zawodowa, a szczególnymi
ofiarami są nasi pacjenci bombardowani z mediów
fałszywymi informacjami, których nie rozumieją. Ceną,
którą zapłacą, będzie brak dostępu do opieki medycznej.
Czy naprawdę na tym im zależy?
Co powinniśmy zrobić?
Niezbędne jest szybkie wprowadzenie standardów postępowania medycznego, szczególnie w zakresie
specjalizacji wysokiego ryzyka (ratownictwo medyczne,
położnictwo), nadając im moc prawną. Standardy wprawdzie nie rozwiązują wszelkich problemów medycznych,
ale umożliwiają szybką i obiektywną ocenę pracy lekarza.
Choćby odrzucenia, bez wszczynania procesu, roszczenia,
które nie dokumentuje naruszenia procedur.
Wydaje się konieczne stworzenie wspólnego
forum obrony lekarzy. Albo w formie poprawy działalności Izb Lekarskich, albo w postaci dobrowolnych
stowarzyszeń zrzeszających co najmniej 60% lekarzy na
zasadzie dobrowolności.
Ostatnim zagadnieniem jest zmiana naszych
zachowań w stosunku do kolegów. Wbrew intencji jej autora publiczna krytyka innego
lekarza wobec pacjenta nie jest
rozumiana jako świadectwo
wyższych kwalifikacji krytykanta, ale jako świadectwo niskich kwalifikacji wszystkich
lekarzy.
Tomasz Kruszewski
lekarz chorób wewnętrznych
specjalista chorób zakaźnych*

*Obecnie zatrudniony przy prowadzeniu badań klinicznych
w Niemczech, wcześniej przepracował ponad 2 lata na terenie
Republiki Irlandii i kilka miesięcy
w Zjednoczonym Królestwie.
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Mapa świata
Jeśli spojrzymy na medyczną mapę świata, nietrudno
zauważyć, że ryzyko prawne wykonywania zawodu jest dzisiaj
dużo istotniejszym czynnikiem
wpływającym na ceny usług, nawet
od sposobu organizacji ochrony
zdrowia. Zachodzące procesy mają
charakter długoterminowy, podobnie jak długoterminowy charakter
ma likwidacja ich skutków. Jest to szczególnie istotne dla
Polski, w której powielamy przemiany z innych krajów.

Na fotografiach wybrane sentencje zdobiące gmach Sądu Najwyższego w Warszawie
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Kongres American Society of Clinical Oncology 2014
jubileusz 50-lecia ASCO

Sukcesy i osiągnięcia
Krystyna Knypl

Tegoroczny kongres, który odbywał się na przełomie maja i czerwca w Chicago,
w swym programie nawiązywał do 50-lecia American Society of Clinical Oncology. 9 kwietnia 1964 roku siedmioro lekarzy amerykańskich spotkało się na obiedzie
w Edgewater Beach Hotel w Chicago i postanowiło założyć organizację, której celem
będzie polepszenie opieki nad osobami chorującymi na schorzenia onkologiczne.
O ile rozwój onkologii jest ciągłym pasmem sukcesów, to miejsce w którym nowoczesna forma organizacyjna została zadeklarowana, nie miało się tak dobrze – Edgerwater Beach Hotel zbankrutował w 1967 roku.
Założyciele ASCO to Fred J. Ansfield, Harry F. Bisel, Herman H. Freckman, Arnoldus
Goudsmit, Robert W. Talley, William Wilson, Jane C. Wright (http://read.uberflip.
com/i/320982).

P

ierwsze posiedzenie odbyło się 5 listopada 1964
roku, a stowarzyszenie liczyło 51 członków. Na
tegoroczny kongres przybyło około 30 tysięcy uczestników z całego świata.
Obraz pacjentów onkologicznych naznaczonych piętnem nieuleczalnej choroby odchodzi do
przeszłości. Liczba osób wyleczonych z roku na
rok wzrasta, a także jakość życia ozdrowieńców
jest coraz lepsza. W uzyskaniu takich znakomitych
wyników olbrzymi udział mają onkolodzy skupieni
w American Society of Clinical Oncology, którego
osiągnięcia zasługują na najwyższe uznanie i podziw.
Już podczas pierwszego, historycznego spotkania
wytyczono takie cele jak szkolenie odpowiedniej
liczby onkologów, starania o budżet, badania nad
nowymi lekami oraz rozwój onkologii jako odrębnej
dziedziny klinicznej.
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50 lat później
Kongres jak zawsze dostarczył wielu informacji
o nowych osiągnięciach. Interesujące były sesje edukacyjne poświęcone postępom w poszczególnych działach
onkologii.
Podczas pierwszej sesji dr Monica Morrow, szefowa kliniki chirurgii raka piersi w Memorial Sloan
Kettering Cancer Center, omówiła postępy w leczeniu
raka piersi (http://am.asco.org/50-years-breast-cancer-dramatic-progress-treatment-based-improvedunderstanding-biology). Rozpoczynając wykład powiedziała ona, że gdyby onkologa praktykującego w 1964
roku, czyli wtedy gdy ASCO zostało założone, przetransportować w kapsule czasu na tegoroczny kongres,
to mógłby on przypuszczać, że znalazł się w innym
wszechświecie. W ciągu minionych 50 lat zmieniło
się wszystko w zakresie leczenia raka piersi – ocena
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Kongres American Society of Clinical Oncology 2014
czynników ryzyka, zapobieganie, leczenie chirurgiczne, radioterapia oraz leczenie uzupełniające. Tak duże
zmiany mogły nastąpić w wyniku fantastycznego postępu
w zrozumieniu i poznaniu biologii raka piersi.
Duże znaczenie miało poznanie roli mutacji
w genie BRCA1 i BRCA2. Kolejny ważny etap to opublikowanie w 1998 roku wyników badania The National
Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP).
Badanie to wykazało, że 5-letnie leczenie tamoksifenem
redukuje zagrożenie rakiem piersi u kobiet z wysokim
ryzykiem rozwoju tego schorzenia. Istotne też było unowocześnienie metod chirurgicznych, radioterapii oraz
uzupełniających terapii, zwanych też adjuwantowymi.
Poznanie roli receptora HER2 było kolejnym
ważnym wydarzeniem w terapii raka piersi. Znaczenie
terapii trastuzumabem u pacjentek z nadekspresją HER2
to kolejny krok. Obecnie jesteśmy na początku ery terapii
spersonalizowanych.
Nowości na kongresie
Drugi dzień przyniósł ciekawe doniesienia zaprezentowane na sesji plenarnej. Przedstawiono wyniki
leczenia eksemenstanem (inhibitor aromatazy), które
okazało się bardziej skuteczne niż leczenie tamoksifenem u kobiet z rakiem piersi w jego wczesnym stadium.
Zaprezentowano też wyniki badania, z którego wynika,
że docetaksel poprawia przeżycie u mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty.
Bewacizumab zastosowany w pierwszej linii
leczenia plus chemioterapia dają podobne wyniki jak
cetuksimab plus chemioterapia u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego. Z kolei dodanie lapatynibu
do trastuzumabu nie poprawia wyników leczenia u kobiet
we wczesnej fazie HER(+) raka piersi.
Podczas trzeciego dnia obrad zaprezentowano interesujące doniesienia na temat leczenia zaawansowanych
postaci czerniaka za pomocą ipilimumabu. W badaniu
klinicznym III fazy o akronimie EORTC18071, w której
uczestniczyło 951 pacjentów, wykazano, że zagrożenie
nawrotem choroby jest o %25 mniejsze w grupie leczonej
ipilimumabem w porównaniu z grupą otrzymującą
placebo. W grupie otrzymującej ipilimumab były 234
nawroty, gdy w grupie otrzymującej placebo 294 nawroty.
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Czas wolny od nawrotu choroby wynosił dla grupy
otrzymującej placebo średnio 34,8 miesiąca, a w grupie
otrzymującej ipilimumab 46,5 miesiąca. Nie ma róży bez
kolców. Tak intensywne leczenie daje poważne objawy
uboczne – 52% pacjentów miało przerwane leczenie
z tego powodu, głownie w ciągu pierwszych 3-4 miesięcy.
Badacze podają, że wystąpiło 5 zgonów, które wiązane
są ze stosowanym leczeniem.
Immunoterapia czerniaka ma bardzo interesujące
perspektywy i zrozumiałe jest, że podejmuje się kolejne
badania i powstają nowe leki. Szczególne nadzieje budzą
ludzkie przeciwciała monoklonalne anty-PD-1, mające
działanie immunosupresyjne, skierowane przeciwko
receptorowi immunoregulatorowemu PD-1 (od ang.
Programmed Death 1) znajdującemu się na powierzchni
limfocytów T. Kolejny preparat jest oznakowany symbolem MK-3475 i wyniki badania fazy I przedstawiono
na ASCO w tym roku. W badaniu uczestniczyło 411
pacjentów. Pozytywnie na terapię odpowiedziało 88%
pacjentów. Główny badacz tej próby klinicznej dr Antoni
Ribas powiedział, że jest to prawdopodobnie największe
badanie fazy I, jakie kiedykolwiek przeprowadzono
w onkologii. W badaniu uczestniczyły osoby nieleczone
wcześniej, a także otrzymujące liczne terapie, w tym
także ipilimumabem.
Wreszcie kolejne badanie u chorych z czerniakiem oceniało efekt połączonej immunoterapii ipilimumabem i nivolumabem. Była to wydłużona faza I badania,
w którym uczestniczyło wyjściowo 94 pacjentów w III
lub IV stadium czerniaka. Długoterminową obserwacją
objęto 53 pacjentów, z tej grupy 22 osoby miały całkowitą remisję.
Palenie i rak płuca
Rocznica ASCO skłoniła dr. Bruce E. Johnsona do podkreślenia historycznych aspektów, co uczynił w wykładzie edukacyjnym zatytułowanym From
smoking cessation to targeted therapy: progress in lung
cancer research continues. Mimo olbrzymiego postępu
w onkologii i zmniejszenia się liczby palaczy rak płuca
jest częstą przyczyną zgonu. Szacuje się, że w Stanach
Zjednoczonych w 2014 r. umrze z tego powodu prawie
160 tysięcy osób. Po raz pierwszy o związku pomiędzy
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Kongres American Society of Clinical Oncology 2014
rakiem płuca i paleniem papierosów donieśli w 1950 roku
Ernst L.Wynder i Evarts Graman na łamach „Journal
of the American Medical Association”. W następnych
latach dalsze badania potwierdziły tę zależność i w 1964
roku ukazał się specjalny raport Surgeon General’s Report on Smoking and Health. Od 1965 roku pojawił
się na papierosach napis „Uwaga: papierosy mogą być
niebezpieczne dla twojego zdrowia”. W dalszych latach
wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych
w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach na całym
świecie. Podsumowanie wyników tych starań znalazło
się w opublikowanym 17 stycznia 2014 r. dokumencie
50th Anniversary Surgeon General’s Report: The Health
Consequences of Smoking – 50 Years of Progress.
Dalszy krok na drodze zmniejszania zachorowania na rak płuca to badania przesiewowe z użyciem

niskodawkowej spiralnej tomografii komputerowej płuc
u byłych palaczy oraz intensywnie palących. Badanie to
umożliwiło zmniejszenie o 20% ryzyka zgonu w porównaniu z grupą osób, u których wykonywano rutynowe
badanie rtg klatki piersiowej.
Podsumowanie
Doroczny kongres ASCO to zawsze wielka dawka nowej wiedzy oraz fantastyczne materiały. Szerszy
wgląd w to, co się działo na kongresie, można zdobyć,
klikając na:
http://am.asco.org/daily-news
http://abstracts.asco.org/144/IndexView_144.html
http://am.asco.org/virtual-meeting-on-demand
Krystyna Knypl
internista

NOWOŚCI
Nowe wytyczne ASCO leczenia raka piersi
Na łamach „Journal of Clinical Oncology” ukazało się
doniesienie zatytułowane Systemic therapy for patients with
advanced human epidermal
growth factor receptor 2-positive breast cancer: American
Society of Clinical Oncology
clinical practice guideline
dr Sharon H. Giordano i wsp.
Zawiera wytyczne postępowania dla onkologów praktyków
opiekujących się pacjentkami
z zaawansowanymi postaciami raka piersi HER2-dodat-

niego. Wytyczne opracowano
na podstawie przeglądu specjalistycznej literatury opublikowanej w okresie od stycznia
2009 do października 2012 r.
Oceniano przebieg choroby,
czas wolny od jej nawrotu
oraz działania niepożądane.
Oceniono 16 prób klinicznych.
Badanie kliniczne CLEOPATRA wykazało, że wydłużenie
czasu wolnego od objawów
choroby oraz wydłużenie
przeżycia miało miejsce, gdy
w pierwszej linii leczenia za-

stosowano następujące leki:
docetaxel, trastuzumab i pertuzumab. Natomiast badanie
EMILIA wykazało wydłużenie
czasu wolnego od objawów
choroby oraz wydłużenie
przeżycia, gdy zastosowano
trastuzumabu w drugiej i trzeciej linii leczenia. Leczenie
HER-2 celowane jest rekomendowane w zaawansowanych postaciach raka piersi
z wyjątkiem przypadków,
w których są kliniczne objawy niewydolności krążenia

lub znaczące obniżenie frakcji
wyrzutowej.
Trastuzumab, pertuzumab
i tarany (paklitaksel, docetaksel)
są rekomendowane w pierwszej
linii leczenia. Trastuzumab
jest także rekomendowany
w drugiej i trzeciej linii leczenia. Optymalny czas trwania
chemioterapii wynosi od 4 do
6 miesięcy lub do czasu otrzymania optymalnej odpowiedzi
terapeutycznej, w zależności
od tolerancji leczenia i braku
objawów progresji choroby.

Źródło: http://jco.ascopubs.org/content/early/2014/05/05/JCO.2013.54.0948.abstract

Lenvatinib w leczeniu raka tarczycy
Jednym z ciekawszych doniesień na ASCO 2014 była
praca wieloośrodkowa zatytyłowana A phase 3, multicenter,
double-blind, placebo-controlled trial of lenvatinib (E7080)
in patients with 131I-refractory
differentiated thyroid cancer
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(SELECT), której wyniki
przedstawił Martin Schlumberger podczas sesji poświęconej nowotworom głowy
i szyi. Lenvatinib (E7080) jest
inhibiotrem kinaz tyrozynowych. Lek otrzymywało 261
osób, w grupie otrzymującej

placebo było 131 osób. Choć
podczas leczenia obserwowano wysoką częstość działań
niepożądanych (u 60 z 261
leczonych!), to jego skuteczność oceniono jako wysoką.
Zmniejszenie nasilenia objawów niepożądanych uzy-

skiwano przez zmniejszenie
dawki levatinibu. Progresję
choroby obserwowano u 41%
chorych leczonych aktywnie
i u 86% otrzymujących placebo.
Źródło: http://meetinglibrary.
asco.org/content/132694-144
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Tylko świat przechodzony nogami jest coś wart1

Warszawa widziana inaczej

1
Ulica Jagiellońska.
Dawny Gmach Wychowawczy
Gminy Starozakonnych

Jagoda Czurak

Proponuję alternatywne zwiedzanie Warszawy – dla wymagających. Nie tylko dlatego,
że najlepiej większość wymienionych przeze mnie atrakcji najlepiej widać, gdy poruszamy się pieszo. By doświadczyć tego, co opisuję, trzeba odbyć wycieczkę w sprzyjającej porze roku, mieć spostrzegawcze oko i czasem trochę szczęścia. Obejrzenie
wielu ciekawostek nie wymaga biletów wstępu, chociaż warto czasem zaplanować
zwiedzanie z wyprzedzeniem i mieć w rezerwie trochę grosza.
O szynach, drzewach i świszczących
kulach
Historię gwałtownej powojennej przebudowy,
niszczącej, nierzadko z konieczności, ślady świetności
przedwojennego miasta można znaleźć na warszawskim
1

Kazimierz Wierzyński

25

bruku. Dziś prowadzą donikąd wtopione w bruk szyny
tramwajowe, które odkryłam niedawno na ulicy Śniadeckich. Tamtędy jeszcze w 1939 r. jeździła ósemka.
Może warto umieścić stosową tabliczkę informacyjną?
Podobnie jest na tyłach Arsenału, na północ od ulicy Długiej (obecnie ul. Bohaterów Getta – fot. 2). To
tamtędy biegła ulica Nalewki, którą jeszcze latem 1939
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2

3

Ulica Bohaterów Getta (dawniej Nalewki)

roku kursowały tramwaje, łącząc przez ulicę Bielańską
plac Teatralny z północnymi dzielnicami Warszawy. Na
Krakowskim Przedmieściu pod każdym przejeżdżającym tramwajem dzwoniły i zgrzytały koła trące o szyny.
Najbardziej ruchliwa była część ulicy od Miodowej
do placu Zamkowego i dalej w stronę Wisły. Aż pięć
linii tramwajowych poprowadzono przez Krakowskie
Przedmieście i Nowy Świat do placu Trzech Krzyży (nr
9, 14, 18, 21 i 25).2 Gdy w 2007 r. rozpoczęto rewitalizację nawierzchni tej części Traktu Królewskiego, oczom
turystów ukazały się… szyny tramwajowe, które po
wojnie po prostu zalano asfaltem! Historia wyjrzała,
dosłownie, na powierzchnię (fot. 3), by zniknąć pod
nową nawierzchnią, nie wiadomo na ile lat. Na szczęście zachowały się przedwojenne filmy i zdjęcia, tak
że cały ten nieistniejący świat można obejrzeć choćby
w Domu Spotkań z Historią. Ja nie mogę się doczekać
udostępnienia części piwnic pod Muzeum Historycznym,
gdzie w trakcie niedawnych prac wykopaliskowych
odnaleziono prawdziwe skarby sztuki użytkowej sprzed
wieków, całkiem dobrze zachowane dzięki temu, że
kiedyś niepotrzebne przedmioty mieszkańcy wyrzucali
do… dołów kloacznych.
W tym mieście historia jest pisana na ścianach
domów. Są jeszcze takie miejsca, gdzie ciągle widać ślady po kulach z czasów ostatniej wojny. Szczęśliwie nie
pokryto farbą napisu „SPRAWDZ. MIN NIEZNALEŹ.”
na budynku przy ulicy Wawelskiej, w którym w sierpniu
1944 r. był punkt obrony, tzw. Reduta Wawelska (fot. 4).
Dopiero niedawno napis, do niedawna koloru bladoróżowego, osłonięto przezroczystą szybą, a obok umieszczono
2
Na podstawie „Warszawa przedwojenna – plan miasta z 1939 r.”,
πTP Kartografia, Warszawa 2004.

26

Odkryta jezdnia Krakowskiego Przedmieścia

pamiątkową tablicę. Jeszcze jest
czytelny malunek swastyki na
szubienicy na
elewacji kamienicy przy ul. Ligockiej, którego
nie zdołali zniszczyć współcześni graficiarze.
Według niektóUlica Wawelska
4
rych domysłów
autorem tego historycznego rysunku mógł być sam Jan
Bytnar „Rudy”, który mieszkał w pobliżu. Ślady odprysków zewnętrznych tynków po kulach z czasów ostatniej wojny, niezaszpachlowane przez lata, widnieją na
AlejeJerozolimskie

5
wielu warszawskich domach. Trudno je dostrzec, tak jak
trudno zauważyć pokiereszowane kulami kraty okna
w dawnym domu Wojskowego Instytutu Geograficznego w Alejach Jerozolimskich (fot. 5). Do historii, dzięki
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Ulica Grójecka przy Niemcewicza

6
pamiątkowym współczesnym malunkom*, przejdzie budynek przy skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Niemcewicza, w którym działało Radio Solidarność (fot. 6). Nie
wierzyłam własnym oczom, gdy w czasie stanu wojennego w trakcie emisji Dziennika Telewizyjnego przez
głos umundurowanych lektorów przebił się spiker wolnego radia Solidarność, a krótka wiadomość tekstowa,
poszarpanym pismem, przez chwilę widniała przez kilkanaście sekund na pasku u dołu ekranu telewizora.

Dopiero niedawno ujrzałam kwitnące drzewo
owocowe, którego korzenie przytrzymują fundamenty
domu przy ul. Nowy Świat 64 (fot. 7). To nie może być
pozostałość po osiemnastowiecznym przypałacowym
ogrodzie. Jak to możliwe, że chadzałam tą stroną ulicy
wielokrotnie, a nie zauważyłam, że jest to drzewo owocowe? Smukłe, pochylone, kwiaty przypominają znane
mi z dzieciństwa czteropłatkowe białe kwiaty wiśni. Ale
mogę się mylić. Na pewno nie jest to jabłoń, drzewo jest

Fot. Krystyna Knypl

*Nie ma już tych rysunków na ścianie klubu Dekada (wcześniej była tu kawiarnia Słoneczna). Niedawno ścianę doizolowano i pokryto czarną farbą. Po zakończeniu prac pozostała jedynie skromna pamiątkowa tablica. Będziemy się tej ścianie przyglądać. (Red.)
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Secesja w detalach
W końcu XIX w., gdy do Warszawy zaczęła napływać ludność, rozpoczął się proces urbanizacji południowej i po trosze zachodniej części lewobrzeżnej ówczesnego miasta, ale też Kamionka, Targówka, Szmulowizny.
W śródmieściu zaczęto parcelować wielkie posesje, by
uzyskać nowe działki pod zabudowę, poprowadzono
nowe ulice (np. Emilii Plater). Nowo wznoszone budynki
otrzymywały secesyjne detale (fot. 9), a niektóre całą
Ulica Mokotowska

7

Nowy Świat 64

zbyt smukłe, sięga drugiego piętra. Postanawiam zaczekać,
aż pojawią się owoce. Wtedy zyskam pewność co to za
„ostaniec”. Na początku lipca zagadka się wyjaśniła – to
grusza! (fot. 8). Ale będzie heca, gdy owoce zaczną
spadać do talerzy gości restauracji,
która wystawiła stoliki na chodnik
wprost pod drzewkiem.
8

9
strukturę architektoniczną w stylu art nouveau. Na terenie folwarku Koszyki zbudowano halę targową i gmach
Gimnazjum Męskiego V (obecnie Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej). Dawne ogrody okolone
ulicami Mokotowską, Piękną, Koszykową i Al. Ujazdowskimi zamieniono na kwartał mieszkalny, zabudowany
głównie pałacykami, między którymi pobiegły nowe
ulice: al. Róż i Szopena.3 Tym, którzy zachwycają się wiedeńską czy ryską secesją, gdzie wiele kamienic zachowało
3
Podaję za publikacją Anny Szkurłat „Secesja w architekturze
Warszawy”, wydaną przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami,
Warszawa 1999.
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zewnętrzny wystrój sprzed stu lat,
mogę powiedzieć,
że również w tamtych miastach
są domy mające
„tylko” secesyjne
zdobienia okien,
kraty balkonów
czy okien suteren.
Przy odrobinie
szczęścia można
9
się wśliznąć przez
Przejazd bramny przy ul. Noakowskiego uchyloną bramę,
by ujrzeć zabytkową glazurę czy posadzkę w przejeździe
bramnym (fot. 9), sztukaterie lub fragmenty (fot. 10, 11)
portali (jak zachowany motyw roślinny nad wejściem
do dawnej Hali Koszyki – fot. 12). Nie mieliśmy Otto
Wagnera, ale nasi rodzimi architekci również pozostawili

12

ciekawą spuściznę. Także
na warszawskiej Pradze są
jeszcze takie historyczne
domy, ale słabo znam tę
dzielnicę.

Od drewnianej
architektury
do XXI wieku
W Warszawie zachowały się drewniane
domy. W pobliżu Łazienek Północnych – osiedle Jazdów (fot. 13), pozostałość po budowniczych
MDM-u i Pałacu Kultury
i Nauki. Tak zwane fińskie
Detal bramy wejściowej
Hali Koszyki
domki są jeszcze na obrzeżach Pola Mokotowskiego, ale też dalej od centrum – na
Jelonkach. Część tych na Jelonkach pełniła funkcję Domu
Studenta w czasach, gdy ja studiowałam. Trochę starsze,
przedwojenne murowane domy, zaprojektowane przez
znanych architektów, można od czasu do czasu obejrzeć,
również od środka, podczas Festiwali Otwartych Mieszkań. A najbardziej chyba znany współczesny budynek
w Warszawie to dom Etgara Kereta, najwęższy dom świata przy ul. Żelaznej róg Chłodnej 22 (fot. 14). Wygląda
13

Ulica Poznańska

11

29

Jazdów

10
Ulica Górnośląska
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tak niepozornie i szaro, że łatwo go przegapić. Jest to właściwie dwupoziomowe
mieszkanie wciśnięte między istniejące wcześniej kamienice, w najszerszym
miejscu ma 152 cm.
Nie każdy mógł je
zwiedzić, ale „zagrało” w filmie Mężczyzna (nie)potrzebny od zaraz. Na drugim biegunie będzie
największy biurowiec 14
w Warszawie, powsta- Ta zabudowana szczelina to Dom Kereta
jący w okolicach Ron- przy ul. Żelaznej
da Daszyńskiego. W tym właściwie miasteczku będzie
pracować blisko 10 tysięcy ludzi. Są w Warszawie domy
piękne, przedwojenne, budowane przez architektów dla
siebie. Na Saskiej Kępie np. zbudowany w okresie 192829 r. bardzo awangardowy dom Lachertów, w kształcie
statku pasażerskiego (fot. 15). Gdy powstał (według projektu Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy), nie rosły przed
nim jeszcze drzewa. Równy rząd okien na pierwszym
i drugim piętrze, dach okolony poręczą i rząd kominów
15 Ulica Katowicka – dom rodziny Lachertów

30

naprawdę przypominał transatlantyk. Poręcz i kominy są jeszcze doskonale widoczne. W pobliżu placu Trzech Krzyży stoi Dom na Skarpie – obecnie
mieszczący sale ekspozycyjne Muzeum Ziemi PAN.
Ten kiedyś pałac należał do brata naszego ostatniego króla, ale został gruntownie przebudowany na
willę w latach 1934-35 przez Bohdana Pniewskiego, który mieszkał w niej do śmierci w 1965 r. Na
marmurowym podeście klatki schodowej zachowała
się niezwykła pamiątka: utrwalone ślady krwi nieznanego powstańca. Obok umieszczono fragment
wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:
…Oto jest chwila bez imienia
Wypalona w czasie jak w hymnie.
Nitką krwi jak struną – za wozem
Wypisuje na bruku swe imię.
Mam ściśnięte gardło, gdy stawiam stopę (innego
przejścia nie ma) na szklanej płycie zabezpieczającej tę
część schodów.
Żoliborz też jest dzielnicą z pięknymi domami.
A ja niedawno zrobiłam zdjęcie trzech kamiennych
kolumn-latarni stojących na Placu Konstytucji. Cóż,
to już też zabytki – świecą w tym miejscu od ponad 60
lat. Tym, którzy chcą przypomnieć sobie, jak wyglądała
Warszawa w końcu lat sześćdziesiątych, polecam film
Człowiek z M-3.
Niektóre miejsca w Warszawie zmieniają się
w bajkową scenerię zimą. Iluminacje Traktu Królewskiego czy Wilanowa czynią te miejsca niezwykle atrakcyjnymi nie tylko dla turystów. A latem? Latem w Łazienkach Kró- Chińska Aleja w Łazienkach Królewskich
lewskich
odtwarzana
jest Chińska
Aleja, która istniała tutaj za
króla Stasia (fot. 16).
Szkoda, że
lampiony są
zawieszane
16
na krótko.
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Warszawscy ogrodnicy
Mieszkańcy Warszawy, nieliczni, uprawiają
działki. Gdy zaczną kwitnąć bzy i peonie, a potem,
gdy przyjdzie pora zbiorów porzeczek czy pomidorów,
między grządkami krzątają się członkowie rodziny. Jak
przyjemnie odpoczywać na leżaku pod słonecznikami!
Reszcie mieszkańców pozostaje podziwianie zasiewów
łąkopodobnych powstających przed nowoczesnymi
biurowcami (fot. 17). Maki z rumiankami, łubin i zioła
przyciągają również pszczoły. Tylko czekać, gdy ktoś
wpadnie na pomysł, by postawić ule. Precedens już

17
Aleje Jerozolimskie 160

jest, na dachu kilku domów na Mokotowie pojawiły się
pasieki. Ta łąka przy ruchliwych Alejach Jerozolimskich
w połowie czerwca zmieniła kolor na bladoróżowy. Z wyglądu te rośliny przypominają chwast o nazwie cykoria
podróżnik (który porasta rowy i łąki, tyle że kwitnie na
niebiesko).W kilku miejscach pojawiły się dziewanny.
Ciekawi mnie, jaki kolor przywdzieje jesienią.
Ogród Miasto na terenie Fabryki Norblina

A gdy w kimś odezwie się zew przodków rolników i zapragnie coś zasiać, bez konieczności orania?
W poprzemysłowym entourage’u Fabryki Norblina, ale
też w okolicach pałacu w Królikarni powstały miniwarzywniaki. Sałata, pomidor, wężowy ogórek? Hortensja,
rajskie jabłuszko? A może czosnek lub rzodkiewka?
Losujesz numer „działki” lub pełniącej taką funkcję
„donicy”, siejesz, sadzisz, pozostawiasz tabliczkę z nazwiskiem. Podlewaniem w tygodniu zajmie się fachowiec.
A zwiedzający takie „miasto-ogród” mogą śledzić postępy procesu wegetacji roślin posadzonych przez znaną
aktorkę lub Kowalskiego… (fot. 18).
Parę słów o zapomnianym cmentarzu
Gdy w latach
1743-62 z polecenia marszałka Franciszka Bielińskiego (to na jego cześć
mamy ulicę Marszałkowską) wybrukowano część
głównych traktów w mieście, osuszono m.in. teren
placu Wareckiego4, przeniesiono tu Dom Podrzutków, tworząc Szpital
dla Chorych Dorosłych.
Do szpitala prowadziła
ulica Szpitalna oczywiście. Na początku XX
wieku wybudowano na 19
wzór pawilonowych szpi- Obelisk upamiętniający Cmentarz Warecki
tali niemieckich Szpital przy pl. Starynkiewicza
Dzieciątka Jezus, przed kaplicą postawiono pamiątkowy
Sprawozdanie Komisji Brukowej z roku 1762 za 20 lat działalności Komisji stwierdza, że „Miasto… pełne przed tym
kałużów, pełne i fetorów, nie mające z różnych stron dowozu
żywności i materiałów (dla złych bruków i braku mostów)
w zupełnie innym znajduje się stanie niż 20 lat wstecz”. Summarium Percepty i Ekspensy Łokciowego i składek na ochędóstwo… sum ze Skarbu Koronnego i innych na bruki i kanały
Miasta Warszawy z Przedmieściami…. Druk z 1762r. cyt za
Eugeniusz Szwankowski „Warszawa. Rozwój Urbanistyczny
i Architektoniczny”, Państwowe Wydawnictwa Techniczne,
Warszawa 1952, s. 108.
4

18
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obelisk z krzyżem i czaszką na górze, przeniesiony
z okolic dawnego cmentarza. Jedynie wyryte napisy5
informują, że ufundowano go na pamiątkę likwidacji
w 1799 r. miejsca pochówku zmarłych chorych, których
pierwotnie grzebano na przyszpitalnym Cmentarzu
Wareckim. Na jednym boku obelisku znajduje się plan
tego cmentarza o kształcie trapezu (fot. 19). Wymiary
podane są w łokciach, ale informacja, że chodzi o miejsce
pochówku, jest zatarta. Prochy wydobyte z dołów, gdzie
chowano bez trumien, w kilku warstwach, przeniesiono
na cmentarz Św. Wincentego. Mało kto zatrzymuje
się w tym miejscu, mało kto dostrzeże czaszkę na tym
niezwykłym świadku historii.
Niektóre Praskie atrakcje
Jednak pojechałam na Pragę. W odrapanych
kamienicach, w domach ze sterczącymi metalowymi
przerdzewiałymi podpórkami balkonów, przy ulicy
Okrzei czy Jagiellońskiej tli się życie. Na parterze sklep
o pretensjonalnej nazwie, np. Bake and cake. W pobliżu
kościoła św. Floriana i cerkwi Marii Magdaleny są ślady
dawnych mieszkańców naszej stolicy, bardzo dobrze
zachowane. Teatr lalkowy Baj mieści się w stuletnim
Gmachu Wychowawczym Warszawskiej Gminy Starozakonnych (fot. 1). Mieściła się tu, poza ochronką
i szkołą, również synagoga, o czym świadczą motywy
roślinne i zwierzęce (fot. 20) – ozdoby zewnętrznych
ścian typowe dla synagog budowanych na terenie Polski.

20
5
„Boże bądź miłościw zmarłym w szpitalu od r. 1757, a tu do
30 000 pogrzebionym AD 1799”
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21
Ulica Sierakowskiego, Żydowski Dom Akademicki

Po sąsiedzku zachował się Żydowski Dom Akademicki
(przy ul. Sierakowskiej 7 – fot. 21)), a jego powojenne
losy są ponure. Tu mieściła się siedziba UB. Na trop obu
zabytkowych domów trafiłam dzięki wystawie „Warsze”
w Muzeum Historii Żydów Polskich.
Sacrum
Warszawskie kościoły kryją niespodzianki. Na
Nowym Mieście, w pomijanym przez turystów kościele
Franciszkańskim przy ul. Zakroczymskiej, w bocznej
kaplicy są relikwie św. Witalisa. Był on wyzwolonym
niewolnikiem św. Agrykoli, który w III w. podczas
prześladowań chrześcijan zginął na oczach swojego
dawnego pana śmiercią męczeńską. Po ekshumowaniu
szczątków otoczono je kultem, a w XVIII w. papież
podarował relikwie Franciszkanom. Dłoń świętego
trafiła do warszawskiego zakonu i została wtopiona
w woskową postać męczennika. Spoczywa w szklanej
trumnie. Konfesjonały w tym kościele też są zabytkowe.
Inne ciekawostki kryje refektarz kościoła seminaryjnego
na Krakowskim Przedmieściu (obok Pałacu Namiestnikowskiego). Sam kościół, jako jeden z nielicznych w tym
rejonie, prawie bez uszczerbku przetrwał II wojnę. Pod
tynkami sprzed stu lat odkryto freski Michała Anioła
Palloniego, nadwornego malarza Jana III Sobieskiego.
Niestety refektarz ozdobiony tymi malowidłami nie
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23
Ulica Emilii Plater

22
Polichromie Jerzego Nowosielskiego w kościele na Jelonkach

jest na co dzień dostępny dla turystów. Kto wie, jakie
jeszcze niespodzianki kryje ten kościół?6 A na Jelonkach,
w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, w latach 60.
do wykonania polichromii zaproszono samego Jerzego
Nowosielskiego. Jego ikony, położone bezpośrednio
na cegle, zdobią prezbiterium (fot. 22). Nowosielski,
teolog, filozof prawosławia, malował nie tylko akty
kobiece. Ozdobił wnętrze swojej parafialnej cerkwi
przy ul. Szpitalnej w Krakowie, a także, o czym wie już
niewielu, napisał ikony do chrzcielnicy cerkwi w moim
rodzinnym Bielsku Podlaskim.
Atrakcje muzyczne i nie tylko
Warszawa żyje muzyką, a Chopin jest wszędzie,
nie tylko na ławeczkach przy Krakowskim Przedmieściu.
Zebrę na przejściu dla pieszych przy ul. Emilii Plater
upodobniono do klawiatury fortepianu (fot. 23). Miłośnicy muzyki naszego kompozytora mogą od 1959 roku
w każdą niedzielę, i to dwukrotnie, słuchać recitali pianistycznych w Łazienkach. Muzyka innych kompozytorów
6
http://fenomenwarszawy.bolgspot.com/2012/04/seminarium-duchowne-cz-5-freski-w.html – zdjęcia fresków sprzed
i po renowacji.
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rozbrzmiewa na żywo w Królikarni, w Ogrodzie Saskim
czy na Nowym Mieście. Staromiejski rynek to miejsce
letnich sobotnich koncertów jazzowych, na które organizatorom udaje się zaprosić najwybitniejszych wykonawców ze świata. Inne muzyczne atrakcje, również na
światowym poziomie wykonawczym, mamy w Warszawie
dzięki transmisjom przedstawień operowych na żywo
z Metropolitan Opera. Siedzimy w kinie, dźwięk i obraz
jakości HD, w czasie przerwy dziennikarz muzyczny
podąża z kamerą na zaplecze, rozmawia z wykonawcami i twórcami spektaklu. Tego nie doświadczylibyśmy,
będąc w tym samym czasie w Nowym Jorku. No i bilet
na transmisję jest sporo tańszy (nie wspomnę o cenie
biletu lotniczego). Podczas takich transmisji są możliwe
nieoczekiwane wydarzenia. Byłam świadkiem nagłego
zastępstwa podczas przedstawienia Łucji z Lammermooru, gdy obok Mariusza Kwietnia, który planowo miał
wystąpić z Anną Netrebko, pojawił się drugi śpiewak
z Polski, Piotr Beczała. Dziennikarz prowadzący przekaz zareagował natychmiast, przeprowadził wywiad
z naszym tenorem, który pozdrowił widzów z Polski.
I to wszystko w czasie realnym!
Miejscem spotkań miłośników opery, baletu,
filmów muzycznych i koncertów w lipcu staje się dziedziniec Zamku Królewskiego, gdzie już od kilkunastu
lat są organizowane Ogrody Muzyczne. Trochę inną
muzykę można usłyszeć w parku im. Rydza Śmigłego,
również w czasie wakacji. To tylko niektóre propozycje
dla melomanów. A niezainteresowanych życiem muzycznym stolicy mogę zaproponować spotkania literackie,
dyskusje o filozofii, historii. I to niezależnie od pory
roku. I tak można przemieszczać się po Warszawie
z koncertu na odczyt.
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Aleje Jerozolimskie róg Brackiej

Podróże bez wyjeżdżania z miasta
Od kilku lat w Warszawie można robić zakupy
przedmiotów pochodzących z różnych stron świata
w realnych sklepach (fot. 24). Masz ochotę na garsonkę
zaprojektowaną przez Coco Chanel czy torebkę Versace?
Przy odrobinie szczęścia upolujesz ją w sklepie z odzieżą
vintage. Meble z Prowansji czy z Chin? Też możesz je
kupić. Wróciłeś z Indonezji czy Indii i zapomniałeś
o upominku dla znajomych? Nic straconego. Kupisz
autentyczną biżuterię, kilimy, rzeźby i wszelakiego rodzaju suweniry w Warszawie. Nie byłeś na antypodach?
Z właścicielami sklepów, sprowadzających wyroby rękodzielnicze z Azji, często z wykształcenia etnografami czy
kulturoznawcami, możesz porozmawiać o egzotycznych
krajach przy filiżance herbaty. Poczujesz się prawie jakbyś tam był. A gdy zechcesz obejrzeć filmy lub zdjęcia
z podróży, w Muzeum Azji i Pacyfiku znajdziesz propozycję spotkań w ludźmi, którzy jeżdżą tam, dokąd ty
jeszcze nie dotarłeś. Gdy to muzeum przeprowadzi się
wreszcie do nowej siedziby na Solcu, wiele eksponatów
poupychanych w magazynach zyska miejsce na stałej
ekspozycji, co w dotychczasowej niewielkiej siedzibie
na Freta nie było możliwe.
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Warszawa to miasto, które…
… czci ulice w piosence i wierszu (np. Dobrą, Dolną,
Trasę W-Z, Opaczewską)
… upamiętnia wybitne postaci czy wydarzenia również
w nietypowy sposób (np. murale ku czci Marii Skłodowskiej-Curie)
… zaskakuje zgoła niemiejską roślinnością (malwy na
Mariensztacie czy przy ulicy Wawelskiej)
… uwodzi, proponując spojrzenie z kosza balonu na
uwięzi na prawobrzeżną część miasta, bo lewobrzeżną
najlepiej podziwiać z trzydziestego piętra PKiN (ale to
każdy wie), a z pokładu statku kursującego od niedawna
po Wiśle pozwala porównać panoramę obu części miasta
… daje możliwość poznania części tego, co skrywa
pod powierzchnią – co
jakiś czas można zwiedzać Filtry lub poznawać wszystkie tajemnice
Pałacu Kultury i Nauki
(prawie wszystkie, jak
zaświadcza stosowny
certyfikat)
… odkrywa swoje tajemnice ciekawskim stopniowo, nie wykładając
wszystkich swoich atutów przy pierwszym czy
nawet drugim spotkaniu
– kto przechadzając się 25
ulicą Chałubińskiego dostrzeże między kolumnami
budynku Ministerstwa Infrastruktury herb Polski w stylu
art deco? (fot. 25).
✳
To tylko nieliczne atrakcje, do których poznawania i smakowania zachęcam. Wystarczy mieć dobre
buty i rozglądać się dokoła, posiłkując się dobrym
przewodnikiem. Każdy może stworzyć autorski szlak
zdziwień. W każdym mieście można odkryć ciekawostki
pomijane w przewodnikach.
Tekst i zdjęcia

Kwiecień-lipiec 2014 r.

Jagoda Czurak
warszawianka od 45 lat
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Hotelowy poradnik podróżnika
Krystyna Knypl

Hotel jest ciekawym miejscem, w którym podróżnik nie tylko znajduje schronienie, ale
też może przeżyć niezapomniane chwile na każdym etapie obcowania z tą placówką.
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fotografii! Ale wnętrze mojego pokoju to już był zaawansowany hardcore (http://gdl.kylos.pl/wp/?p=896).
Może więc czegoś nie zrozumiałam???
Residence – Tłumacz Google sugeruje takie możliwości przetłumaczenia: rezydencja, dom, dworek, willa,
pobyt, ale też staż w klinice, czyli rezydentura. I tu
powinny włączyć się systemy ostrzegawcze! Rezydentura – inaczej mówiąc, wyzysk jednego człowieka przez
drugiego! Pierwsza rada w kwestii wyboru noclegu jest
więc następująca:
PRZECZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM NAZWĘ
PRZYSZŁEGO MIEJSCA ZAKWATEROWANIA.
Nie daj się zwieść złudzeniu, że znasz język obcy,
nawet jeżeli masz stosowne certyfikaty! One
potwierdzają jedynie to,
że rozumiałeś, co mówiono na zajęciach, oraz
że prawidłowo rozwiązywałeś ćwiczenia z gramatyki. ;)) Prawdziwe
znaczenie słów poznajemy po skonfrontowaniu
ich z rzeczywistością! •
Fot. Krystyna Knypl

http://pl.wikiquote.org/wiki/George_Berkeley

Fot. Krystyna Knypl

iezwykła popularność mojego postu na fotoblogu zatytułowanego Czym się różni pokój double od pokoju twin? (http://www.photoblog.com/
mimax2/2011/04/03/ – ponad 55 tysięcy odsłon!) oraz
pozytywne przyjęcie mojej recenzji o Hotel des Colonies
na www.tripadvisor.com skłaniają mnie ku przypuszczeniu, że może powinnam pisywać o hotelarstwie, a nie
o medycynie???
Jest to ciekawa branża, bardzo wyspecjalizowana w zastawianiu pułapek
na podróżnego. Ot, choćby nazwa hotelu, czyli to, z czym obcujemy na samym
początku, zanim jeszcze zainwestujemy
w hotel nasze pieniądze.
Czyż nie wygląda urzekająco
nazwa Berkeley Residency? Może nam
kojarzyć się na przykład z irlandzkim
filozofem Georgem Berkeleyem.
W Wikipedii przytaczane są dwa
cytaty George’a Berkeleya:
Być – znaczy być postrzeganym.
Mało ludzi myśli, ale każdy chce
mieć swoje zdanie.
Słowo residence też ma pozytywne
skojarzenia, choć rzeczywistość w Berkeley Residence
(http://gdl.kylos.
pl/wp/?p=829)
była dość przaśna.
Słowo residence, ale w wersji hiszpańskiej residencial, było również
w nazwie mojego miejsca zakwaterowania w Puerto Iguazu.
Wejście sympatyczne. Do
tego kojące wyobraźnię podróżnika napisy – vide na prawo na

Fot. Krystyna Knypl

N
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Z cyklu: podróżuj z grypą

Toskańskie powidoki
Rafał Stadryniak = @Grypa

Polecam: krajobrazy w okolicy Sieny, zwłaszcza z dala od dróg szybkiego
(w tym wypadku niezbyt szybkiego) ruchu (vide nasza Zakopianka).
Nie polecam: bycia okradzionym.

S

ą głosy, sam słyszałem, że Toskania leży gdzieś we
Francji. Nie wiem, tam nie byłem. Natomiast wybrałem się do Włoch i tam była Toskania, i to całkiem spora,
w sam raz na tygodniowe zwiedzanie. Do tego wyszło na
jaw, że jestem przez siostrę cioteczną żony skoligacony
z rdzennym Toskańczykiem, takim prawdziwym, co to
hoduje kozy i owce.
Ale hola, hola. Po kolei, chociaż dygresje niewykluczone.
Najpierw były przygotowania. Wyselekcjonowane
ciuchy, liczne przewodniki, a nawet próby opanowania
z grubsza języka włoskiego. Wysiłki lingwistyczne ograniczyłem do obserwacji włoskiego kanału tenisowego.
Już po kilku dniach opanowałem niezbędne zwroty:
trenta pare – po trzydzieści, lungo linia – wzdłuż linii
oraz dopio fallo – podwójny błąd serwisowy. Na razie
tyle wystarczy, resztę poznamy sukcesywnie na miejscu.
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Lądowanie w Pizie w środku nocy wymagało
zaklepanego z góry noclegu. Piza przywitała nas rzeźbą na lotnisku, która romantycznie wypinała się do
przybywających.

8_2014

sierpień

Podróże
Niby miało być blisko z lotniska, ale wyszło ze
3 km piechotą z wleczeniem ciężkich walizek. (Zdradzę
małą tajemnicę. W powrotną drogę nie obdźwigamy
się wcale.) Walizy na kółkach wleczone po nierównych
ulicach były stresująco głośne, ale nikt z mieszkańców
nie protestował w widoczny sposób. Piza nie jest też
skansenem. Oprócz lotniska pozwolono tutaj na rozwój miasta, inaczej niż w Sienie i innych atrakcyjnych
turystycznie miastach.
W załączeniu jazda obowiązkowa, czyli zdjęcie
z krzywą wieżą. Niby pomnik brakoróbstwa, ale i symbol
walki z grawitacją.

Na pierwszy ogień poszło Vinci, miasto rodzinne
znanego Leonarda. I nie chodzi tu o Leonarda di Caprio.
Mówili o nim geniusz, a do dzisiaj nie wiadomo za dużo
o samym mistrzu. Podobno sekrety wynalazków zdradzili
mu kosmici. A wynalazł absolutnie wszystko. Czołg,
krosna, łódź podwodną, dźwigi, karabin maszynowy
i helikopter też. Przy okazji poćwiczyliśmy tzw. człowieka Leonarda i powłóczyliśmy się po urokliwej okolicy.

Dzień pierwszy
– pierwsze turystyczne łupy
Po wypożyczeniu samochodów z samego rana
i obejrzenia krzywej wieży i katedry wyrastających
z Campo dei Miracolli ruszyliśmy do bazy w górach
okręgu Radicondoli, zwiedzając po drodze, co się dało.
A zabytki same pchały się w ręce.
Następnie naszym łupem padł zamek w San
Miniato i piękne Empoli, gdzie oprócz typowej atmosfery wielowiekowych zabytków obejrzeliśmy muzeum
historii naturalnej z bardzo pouczającymi eksponatami.
W tym prehistoryczny drapieżnik z kością w penisie,
taki atawizm.
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Próby dopasowania rąk do gorylopodobnych na
szczęście zakończyły się niepowodzeniem.
Na nocleg przybyliśmy pod wieczór do urokliwego Bellforte na górzystych przedpolach Sieny, z daleka
od włoskiej cepelii. Dojazd 15 km po serpentynach za
każdym razem budził emocje, zwłaszcza że przemieszczaliśmy się tamtędy przez kolejne dni dwa razy dziennie.
Na miejscu do dyspozycji pozostawał cały trzykondygnacyjny, wielowiekowy dom, z tarasami i ogrodem otoczonym grubymi murami. W ogrodzie basen
i altany z winoroślą. Właściciel, Leon, nazwał swój dom
Casa di Leo. Leon nastawiony był niezwykle przyjaźnie
i oprowadzał po zakamarkach domiszcza. Na ścianach
wisiały dzieła sztuki użytkowej stworzone przez jego
towarzyszkę, którą nazywał, otwierając cudzysłów:
„less or more wife”.
Leo miał trochę do czynienia ze Słowianami,
był na wymianie młodzieżowej w Leningradzie i zapałał nieodwzajemnioną zapewne miłością do „ustroju
sprawiedliwości społecznej”. Ostatecznie zgodziliśmy
się, że prawdziwe spaghetti robią Włosi, a Polacy też
potrafią wypić.
Tak wygląda Casa di Leo. Nie oddaje to wielkości całej budowli, która ma trzy poziomy, a nawet
w piwnicy specjalną komórkę, gdzie można zamykać
niegrzeczne osoby.
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Dzień drugi – wampiry, tortury,
nieprzejezdne serpentyny
Następnego ranka po zakwaterowaniu uderzyliśmy śmiało do Volterry, podobno znanej w literaturze
z wampiryzmu. Oczywiście to wymysł autorów powieści,
ale trafiło na podatny grunt. Ponure mury i pamiątki
po tajemniczych Etruskach jak najbardziej pasują do
panującej atmosfery. Do tego jest to miasto siostrzane
Sandomierza. Z tego co mi wiadomo, Sandomierz nie
jest wierny i ma inne miasta siostrzane, a nawet zadaje
się z niejakim Mateuszem, księdzem.

Po ulicach kręciły się surykatki…
W muzeum etruskim królowała sztuka kamieniarska nagrobna. Postacie płci obojga przedstawiano
obowiązkowo w pozycji leżącej na prawym boku. Sarkofag to dosłownie „pożeracz ciał”.
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z sosem z dzika. Mnie nie powalił na kolana. Szary sos
i tyle. Dzików jest w okolicy zatrzęsienie. Słyszałem,
że jak miejscowi zabierają się za polowanie, to kładą
pokotem po kilkadziesiąt sztuk na raz. Dzik jest więc
częstym gościem na stole i oczywistym motywem herbowym miast oraz ozdobą restauracji i enotek. W tych
ostatnich występuje w skali 1:1.

Te wydłużone figurki chłopca to ombre de la sera,
bożek płodności. Podobno chodzi tu o duże plony z pól.
Charakterystyczne jest zachwianie proporcji członków
oprócz rejonów intymnych. Ten supercenny zabytek
został odnaleziony w chacie wieśniaka, który używał
żelastwa jako pogrzebacza. Jak na bożka płodności,
dosyć pokręcone koleje losu.
Obowiązkowo w mieście występuje, jak w każdym
szanującym się miasteczku włoskim, muzeum tortur.

Widok na dachy Volterry.
Po Volterze uderzyliśmy do San Gimignano,
średniowiecznego Manhattanu. Chyba nigdzie więcej
na małej przestrzeni nie pobudowano w średniowieczu
tylu wysokościowców.

Po prostu jest to wielowiekowa tradycja i część kultury.
W Volterze jest też dużo ciekawostek do kupienia toczonych z alabastru lub wykonanych z drewna oliwkowego.
Natomiast system kanalizacji pozostawia wiele do
życzenia. W sympatycznej kafeterii obserwowałem, jak
do w.c. wchodził czarnoskóry turysta, a wychodził szary.
Moje obserwacje potwierdziły się również w stosunku
do innych potrzebujących toalety.
Obiad zjedzony przed muzeum tortur obfitował
w miejscowe akcenty. Popularnym daniem jest makaron
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Drogi wiodły przez serpentyny. I tutaj muszę
pochwalić naszych drogowców. Z reguły umieszczają
znaki o nieprzejezdności drogi na jej początku. Tutaj
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było śmiesznie, bo po uciążliwej jeździe po wąskich serpentynach droga po prostu kończyła się na betonowych
zaporach. To pewnie lokalna tradycja, bo nabraliśmy
się w ten sam sposób raz jeszcze, nakładając za każdym
razem ok. 30 km powolnej jazdy po górskich zygzakach.
Alternatywą dla tych dróżek jest droga szybkiego ruchu,
wyglądająca jak nasza Zakopianka w rozkwicie remontów.
Z wiadomego powodu wybraliśmy opcję krajoznawczą.

Po latach świetności opactwo popadło w ruinę po
tym, jak opat przegrał w karty cenny dach. Do kompletu
z mieczem wystawione były jakieś szczątki z napisem
„testis”. Wiadomo. Medykom nie trzeba tłumaczyć.
Po tych emocjach zafundowaliśmy sobie relaks
na plaży w Fallonice będącej odpowiednikiem naszej,
powiedzmy, Juraty. Ponieważ było mocno przed sezonem,
wszystkie kwatery świeciły pustkami. Głód rybnego
posiłku zaspokoiliśmy w pobliskiej restauracji – z braku

Dzień trzeci – miecz w skale
Kolejny dzień upłynął pod znakiem wyprawy do
San Galgano. Rycerz Galgan, moja babcia powiedziałaby,
że „Gałgan”, najpierw prowadził bardzo szumne życie,
nie stroniąc od uciech stołu i łoża, a miał podobno
wielkie wzięcie (w łożu). Jak to bywa w takich razach,
rycerz wypalił się niejako zawodowo i postanowił dla
odmiany wieźć żywot skromny i nobliwy. Medycyna
notuje takie przypadki… Ufundował opactwo, a na
dowód zerwania ze swoją wojowniczą naturą wbił
miecz w skałę i tak już zostało. W ogóle średniowiecze
słynie z takich historii. Ludzie byli bardzo wrażliwi na
opowieści o mieczach zatopionych w skale. Technologia
tego cudu nie jest znana.

ryb marynowaną ośmiornicą (polpo), z ziemniaczkami
i pomidorami koktajlowymi. Pyszna prostota. Kuchnia
toskańska jest maksymalnie prosta i zdrowa.
W pasie nadmorskim królowały malownicze sosny parasolowe stykające się czuprynami. W zestawieniu
z cyprysami sadzonymi pod linijkę widok przedstawiał
się nad wyraz egzotycznie.
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Wracając do Bellforte,
po drodze obeszliśmy jeszcze senną Massa Martima.
W zwiedzaniu wydatnie pomagała umiejętnie dawkowana kawa.

potężne pieniądze. Konie wychodzące z ciasnych łuków
pochylają się jak motocykliści na zakrętach. Mógłbym
jeszcze długo pisać o palio, ale niestety, jak wspomniałem,
ominęły nas te delicje. :)
Z oglądanych zabytków architektury Sieny
wszystkie miały podtekst sakralny. Po prostu religia
i architektura są nierozłączne.

Dzień czwarty – z gonitwą w tle
Następnym celem w naszym grafiku była Siena.
Jakoś udało mi się podjechać na parking u podnóża
miasta, a tam zaskoczenie – potężne ruchome schody
transportują ciągle świeżych turystów 150 m w górę, tuż
do podnóża katedry.
Podobno mozaiki w tej katedrze wykonywano
przez 120 lat. Trzeba mieć anielską cierpliwość. Takich
fachowców to ja bym…
Całe miasto jest perełką architektury i żyje z turystyki. Na półokrągłej spadzistej arenie przed ratuszem
odbywa się nie lada atrakcja, tzw. palio, czyli bieg koni,
który rozpalał i do dziś rozpala mieszkańców do białości.

Nie udało się nam wstrzelić w termin owej gonitwy, ale
wszystko wkoło przypominało o tym święcie. W biegu
biorą udział przedstawiciele wszystkich dzielnic, których
symbolami są zwierzęta: delfin, gęś, niedźwiedź, smok
etc. Te symbole powtarzają się też wzdłuż ulic przecinających poszczególne dzielnice.
Palio budzi tak
wiele emocji, gdyż jest
wyścigiem prestiżowym, swoistymi derbami miejskimi Sieny.
Poza tym stawia się
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Katedra w Sienie, okazuje się, mieści się we fiacie.
Spacerując po mieście można było również zażyć
tortur na rynku.
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Bardzo dużo chodziliśmy, właściwie to cały dzień.
Niektórzy trochę się garbili.
Zwiedzając kompleks klasztorny Św. Katarzyny
nie sposób było przejść obojętnie wobec szczątków
relikwii. Nieco konsternacji zażyliśmy, czytając napis,
że to też testis, jak u rycerza Galgana.
Może to jakaś przenośnia albo świadectwo,
a może jeszcze coś innego?
Dzień piąty – miasto czerwonych
dachów, koniki biletowe,
emocjonujące noce
Dnia piątego naszym łupem padła Florencja.
A było co łupić. Podobno mieści się tu 1/3 wszystkich
bestsellerów sztuki i architektury UNESCO.
Obowiązkowym punktem zwiedzania jest katedra,
której dach został zaprojektowany przez Brunelesciego
Mistrz miał taką przypadłość, że miał bałagan w papierach. Za „niemanie” aktualnego prawa wykonywania
zawodu został doprowadzony i osadzony. Zupełnie jakby
uprawiał wolny zawód lekarza bez dyplomu. Szczęściem
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jego mecenas (w tym wypadku prawdziwy mecenas, nie
prawnik) wyciągnął go z więzienia i dach został szczęśliwie dokończony. Z wysokości platformy widokowej
wokół kopuły Florencja czaruje cudowną perspektywą.
W każdą stronę świata miasto czerwonych dachów
i wysmakowanych budowli rozlewa się w niecce między
niewysokimi górami.
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Pod kopułą zaś pełne rozmachu malowidła przedstawiające sceny biblijne z budzącym grozę Antychrystem.
Spacerując trafiamy na pałac Pitzi. Pierwszym
budowniczym tego kompleksu był ambitny przedsiębiorca, który chciał rywalizować z Medyceuszami.
Pałac ogromny, mieszczący wiele galerii, na kilka dni
zwiedzania. Ambitny właściciel chciał przyćmić wielkich
Medici, a przeinwestował i zbankrutował. Medici przejęli
pałac, uznali, go za… zbyt ciasny i jeszcze powiększyli.
Jest tak ogromny, jak tylko to możliwe.

Jak Florencja, to Most Złotników. Wcześniej
był to most Rzeźników, ale strasznie było czuć, więc
zamieniono na czystszy biznes.

Wracając innym mostem, wpadliśmy do Gucciego.
Fajne torebki, ale bez szału. Kobiety trzeba było jednak
odrywać siłą od ekspozycji.

43

Przed galerią Uffizi falujący tłum i znajomy widok
– kolejka do kasy, a wokół uwijają się koniki biletowe
płci żeńskiej.
We Florencji pisał Idiotę Dostojewski, mieszkał
Dante. Tutaj działał popularny swego czasu reformator
religijny Savonarola, który w apogeum wpływów wygnał
Medyceuszy (nomen omen Medici) z miasta. Ostatecznie
Medici wrócili, a Savonarola został najpierw zmarginalizowany, potem oskarżony i wreszcie litościwie spalony.
Po południu, gdy obiekty sakralne były już niedostępne dla zwiedzających, zaobserwowaliśmy kolejny
falujący tłum, głównie młodych ludzi. Atrakcją, która
przyciągnęła masy, był słynny, chyba, lokal sieci Hard
Rock Cafe…

Nie odmówiłem sobie przyjemności zrobienia
zdjęcia z miejscową karetką „R”.

W międzyczasie można było przymierzyć się do
porsche lub do... Pinokia.
Powrót do zacisznego Bellforte, gdy już przyzwyczailiśmy się do serpentynowania, był balsamem
na zgiełk Florencji.
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Pod wieczór wszędzie pełno różnych owadów,
ptaków, prawdopodobnie nie ma tu trującego przemysłu. Owe ptaki spędzały nam zresztą dosłownie sen
z powiek. Około godziny piątej rano zaczynały gołębie,
ale nie normalnie, tylko wydawały narastające dźwięki,
jakby młodzież przegazowywała motorynki. Może to
jakaś lokalna odmiana, może jakieś nocne gody. Po
motorynkach odzywały się ptaki śpiewające z ogrodu.
Niespodzianką była obserwacja, że dzwonnica z pobliskiego kościółka działa i wydzwania od północy każdą
godzinę do rana. Przynajmniej jak już ktoś nie śpi, to
na pewno się w nocy nie nudzi.

W nagrodę za trudy po dotarciu na miejsce, tj.
do pierwszej z brzegu enoteki w Montalcino, od razu
przystąpiliśmy do degustacji owocu starań pokoleń
winiarzy, słynnego brunello.

Dzień szósty – szutrowe drogi, pizza,
stado owiec
Przedostatni dzień stanowiła całodniowa wycieczka do serca winiarskiego centrum – Montalcino.
Nie mylić z Montepulciano, też słynnym miasteczkiem
winiarskim, Montereggioni i innymi „Monte”...
Droga do Montalcino nie była łatwa. Oczywiście
przydarzyła się nieoznakowana blokada drogi w stylu
włoskim i przedzieranie się przez góry szutrowymi
drogami w tumanach kurzu. Plusem tych niespodzia-

nek było podziwianie dzikiej Toskanii i jej rozległych
pól golfowych.
Zza jednego ze wzgórz unosił się biały dym,
a wiadomo co znaczy biały dym na włoskiej ziemi. Nie
dane nam było jednak rozwikłać tej zagadki.
Drogi we Włoszech są kręte i króluje na nich linia
ciągła i ograniczenia prędkości. Za to nie zauważyłem
kapliczek i krzyży…
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Montalcino, tak jak wiele toskańskich miasteczek,
położone jest na szczycie góry z widokami otwierającymi się na wszystkie strony świata, a przede wszystkim
zanurzone w błękicie nieba, który od wieków stanowi
inspirację malarzy.
Polecam, aczkolwiek nie potrafię wyjaśnić
w prostych żołnierskich słowach specyfiki tego napoju.
Miejscowi zapytani o wyjaśnienie, na czym właściwie
polega wyjątkowość brunello, wymawiali się brakiem
znajomości wspólnego języka. Można przyjąć na roboczo,
że chyba chodzi o coś z beczkami i przelewaniem. Poza
tym klimat Toskanii zrobił swoje. Mała wskazówka dla
zupełnych ignorantów winnych: droższe wino powinno
być lepsze, chociaż tutaj, w mateczniku wina, część tego
z górnej półki jest dostępna po śmiesznie niskich cenach
pod inną etykietką. Trzeba tylko wiedzieć co do czego.
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Pożegnalny wieczór spędzony w gronie rodziny
kuzynki, co to wyszła za Włocha, zapowiadał się smakowicie. Jedyny lokal w Bellforte zaserwował najpierw
typową bruscette, a potem już był festiwal pizzy. Na
podróby, pizzy krajowe i inne już nie spojrzę po takich
doświadczeniach. Pizza to przede wszystkim cieniutkie,
nieregularnie dopieczone ciasto z jednym, góra dwoma
smakowitymi dodatkami, a nie jak u nas „ze wszystkim”.
Ponieważ ciasto było cienkie, pochłanialiśmy te pizze
jedna za drugą, aż przyszła kolej na ostatnią, z nutellą.
Obok biegały włoskie dzieciaki usmarowane czekoladowym kremem.
Potem udaliśmy się na halę, gdzie cioteczny
szwagier, Włoch, pokazał nam swoje stado owiec i przesympatyczne i opiekuńcze owczarki pirenejskie. Było już
ciemno i wiele z tego, czego nie było widać, przylgnęło
do butów…
Dzień siódmy (sądny)
– objazdówka w kąpielówkach
Wracając do Pizy, odwiedziliśmy opactwo Sant’Antimo, położone wśród malowniczych wzgórz podkreślonych liniami cyprysów. Słowem krajobraz taki,
jaki kojarzy się z Toskanią.
Obowiązkowo odwiedziliśmy także etruską Populonię. Nad zabytkami starożytnych królował zamek
normański z przepięknymi widokami na wybrzeże.
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Następnie zapragnęliśmy zażyć kąpieli piaskowej
i słonecznej na reklamowanej plaży Barrati, opodal San
Vincenzo. I tutaj po powrocie z opalania nie zastaliśmy
już w samochodzie swoich bagaży, a w szczególności
ogromnej seledynowej walizy. Żona została w kostiumie
kąpielowym. Samochód został dokładnie „wyczyszczony”
z wszelkiej własności. Zostały jedynie moje buty, te po
spacerze w owczarni...
Tutaj dygresja: w Toskanii mają rewelacyjne serki
owcze pod hasłem pecorino, można je spotkać w wielu
potrawach i na pizzy.
Rozmowa z carabinieri nie była prosta. Oprócz
bariery językowej (Włosi mówili po swojemu) zaistniała
bariera mentalna. Włosi myśleli po włosku. Rozmowa
wyglądała mniej więcej wg wzorca:
My: „Houston, mamy problem”.
Oni: „Tu Houston, macie problem”.
My: „I co dalej, Houston”.
Oni: „No to macie problem”.
Okazuje się, że można dokończyć objazdówkę
po Toskanii w kąpielówkach. Jak popatrzyłem na żonę,
zorientowałem się, że przebolała straty i teraz kombinuje,
co trzeba będzie kupić…
Rozkojarzeni słońcem i skąpo ubrani żeglowaliśmy do portu lotniczego. Ostatnie tankowanie zakończyło
się małą awanturą w stylu włoskim. Dystrybutory paliw
miały poprzekładane węże, tak że ciężko było wywnioskować, co do czego. Próba samoobsługi skończyła się
gestykulacją szefa stacji, żeby odłożyć pistolet do dystrybutora. Niestety trafiłem do nie swojego i skasowałem
komuś tankowanie. Kierownik stacji od razu się ożywił.
Zaczął wymachiwać rękami i powtarzać: ragazzi bordello.
To akurat zrozumiałem. Zaserwowałem mu lungo linia
i dopio fallo i jakoś się dogadaliśmy.
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W Pizie zaś poszło jak z płatka. Odprawa na
lotnisku – błyskawica. Pasażerowie z bagażem patrzyli
na nas z nieukrywaną zazdrością.
Przez moment na taśmie z bagażem w Krakowie
mignęła nasza seledynowa waliza, ale była to tylko fatamorgana i seledynowe toskańskie powidoki.
Dzień dzisiejszy – podsumowanie
Czy wybieram się jeszcze do Włoch? Oczywiście.
W końcu powiedzenie, że jak się zostawi coś swojego,
to się w to miejsce wróci, zobowiązuje.
Za każdym pobytem we Włoszech syn zapominał czapki, za co obrywało mu się regularnie. Obecnie
ocalił czapkę, czyżby kosztem naszego całego dobytku?
Straciliśmy bagaż, ale za to przybraliśmy na
wadze... Między innymi za sprawą wszechobecnej oliwy.
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Co popiliśmy oliwy, to nasze. Sama wpadała
w ręce do każdego posiłku, do jajek smażonych, sałatek
etc. Najsmaczniejsza była ta lekko gorzkawa, bezczelnie
tania. W miejscowym supermarkecie coop wypatrzyłem
zaś strasznie drogą oliwę, która, jak głosiła dumnie etykieta, została wyprodukowana na ziemi wolnej od mafii…
Tekst i zdjęcia
Rafał Stadryniak
internista

PS Napisałbym więcej o zabytkach, ale przepadły wszystkie
przewodniki, więc odsyłam śmiało do źródeł.
Znajomi pytają, czy pojadę jeszcze raz do Toskanii, a ja im
odpowiadam nie na temat: omnia mea mecum porto. Niegłupie
to i praktyczne.
R.S.
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Wyprawa do miasta Wahran
Krystyna Knypl

W podróżach najprzyjemniejsze są wspomnienia. Dopóki podróż trwa, skłonni jesteśmy do narzekania, zgrzytania zębami i porównywania otaczającej rzeczywistości
z wyobrażeniami. Tymczasem o realnym kształcie wyprawy decydują tysiące drobiazgów, których nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.
Zmiana maszyny
Na lot krajowy w Algierii należy zgłosić się na
godzinę przed czasem podanym w rozkładzie. Ruszyliśmy więc o 8.30, aby być o właściwej porze na lotnisku.
Zastaliśmy ciszę, spokój, skromną ofertę zakupową
w kiosku i niezbyt wielu podróżnych odprawianych
bez pośpiechu – wypisz, wymaluj warszawskie Okęcie
w latach siedemdziesiątych. Nasz lot do Oranu był
przewidziany na godzinę 10.00. Na kilka minut przed
planowanym przyjmowaniem pasażerów na pokład
samolotu z głośników popłynął komunikat, z którego
dwa słowa miały kluczowe znaczenie – Wahran i sząszmą
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de maszin. Obeznani z lokalną rzeczywistością współtowarzysze podróży powiedzieli nam, że lot do Oranu
opóźni się z powodu zmiany maszyny, czyli samolotu.
Otóż Oran po arabsku to Wahran, co tłumaczy się jako
Dwa Lwy, będące zresztą w herbie Oranu. No a sząszmą de maszin każdy z łatwością rozszyfruje nawet bez
specjalnej znajomości języków obcych. Dopytujemy
się w informacji i otrzymujemy potwierdzenie nowej
godziny odlotu, a przy próbach upewnienia się, czy
aby na pewno, pada sakramentalne insz Allach, który
to zwrot zamyka wszelkie dyskusje.
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popadnie. Lot ATR-em 72 przebiega spokojnie i po godzinie z okładem lądujemy w Oranie. Autobus podwozi
nas do budynku lotniczego dworca krajowego, który jest
w… wielkim namiocie.
Po kilkunastu
minutach nadjeżdżają walizki. Odbieramy
je i wychodzimy na
zewnątrz. Wszystkie dotychczasowe
doświadczenia o wyglądzie przestrzeni terminala przylotowego nie mają
najmniejszego zastosowania w zetknięciu z orańską
rzeczywistością. Główne środki transportu to prywatne
samochody i taksówki. Transport publiczny jest słabo
zorganizowany, zatłoczony i, jak pisze Johathan Oakes,
autor przewodnika Algeria, pełen kieszonkowców i błądzących rąk. Dajemy wiarę temu opisowi i zamawiamy
taksówkę, która podczas tego pobytu będzie nam służyć
do wszystkich wycieczek po mieście.
Fot. Krystyna Knypl

Jednak lecimy!
Wiadomość o godzinnym opóźnieniu okazuje
się prawdziwa. W końcu zaczyna się odprawa przemarzniętych w klimatyzowanej poczekalni pasażerów.
Do wejścia na pokład samolotu droga daleka. Podróżni poddawani są licznym kontrolom bezpieczeństwa.
Jest to zorganizowane nieco inaczej niż na lotniskach
europejskich czy amerykańskich, a zasadą tutejszą jest
wielokrotność kontroli w wykonaniu kolejnych służb
mundurowych. Pierwszej kontroli poddawani są podróżni tuż po przekroczeniu progu budynku dworca
lotniczego. Bagaż jedzie do prześwietlenia, podróżny
przechodzi przez bramkę i każdy obowiązkowo jest
poddany badaniu palpacyjnemu. Potem następują dwa
etapy kontroli dokumentów – przy zdawaniu bagażu
(z którym jeszcze się spotkamy przed wylotem…) oraz
przy wypełnianiu dokumentów podróży. Następne
sprawdzanie dokumentów jest przy wchodzeniu do
autobusu – robią to również dwie różne osoby: pracownik lotniska oraz wojskowy. Jedziemy autobusem przez
płytę lotniska. Żar leje się z nieba (pewnie ponad 40oC).
Wokół afrykańska atmosfera. Jadąc mijamy dziwnie
wyglądający wrak samolotu oraz odrapaną budkę strażnika, za którą na pokrytym wypalonymi trawami terenie
fruwają swobodnie plastikowe wytwory nadaktywności
przemysłowej współczesnego człowieka.
Wysiadamy w pobliżu samolotu i na płycie lotniska mamy kolejny etap działalności kontrolnej – każdy
musi wskazać swoją walizkę i dopiero wtedy trafia ona
do luku samolotu. Następnie kolejno trzech pracowników dokonuje kontroli karty pokładowej i ręcznego
sprawdzenia, czy nie mamy przy sobie niedozwolonych
przedmiotów. Palpacja podróżnych odbywa się sprawnie i jesteśmy kierowani do schodków prowadzących
na pokład. Nauczona doświadczeniem poprzednich
podróży mam zawsze w bagażu podręcznym rękawiczki
rowerowe, które zakładam przed wspinaniem się na
takie schodki. O ile w Europie rękawiczki chronią przed
zimnem lub deszczem, to w Afryce okazują się cenną
ochroną przed kontaktem z rozgrzanym metalem. To
jest naprawdę inny kontynent!
Zaskoczeniem jest prawie pełen pokład pasażerów i brak miejsc numerowanych. Każdy siada gdzie

W świecie hotelowych pułapek
Im dłużej podróżuję po świecie, tym coraz bardziej nabieram przekonania, iż hotele to najbardziej
podstępne miejsca na ziemi. Co więcej, podejrzewam,
że głównym celem hotelarzy jest wpędzanie gości w pułapki, z których większość służy pomnażaniu zysków
hotelu. Przy rejestrowaniu się w niedawno oddanym
do użytku Best Western Plus Liberté Hôtel poza opłatą
z góry za pobyt recepcjonistka usiłuje pobrać od nas
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Fot. Katarzyna Kowalska
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Krystyna Knypl
internista

Fot. Krystyna Knypl

jeszcze dodatkową kwotę – na wypadek gdybyśmy coś
uszkodzili z wyposażenia! Odmawiamy energicznie!
Okazuje się, że tak też może być. Na stronie hotelu nie
ma informacji o dostępie do internetu, pytamy więc
aktywnie o tę kwestię. Ach, tak, oczywiście, już daję
państwu kody dostępu! – pada odpowiedź. Dostaję kod

zawierający niełacińskie litery. Proszę o zamianę na inny.
Ach, tak, oczywiście, już daję kod z literami łacińskimi!
– pada odpowiedź. I tak krok po kroku kolonizujemy
hotelową rzeczywistość. W pokoju zagadką prawie nie
do odgadnięcia jest znalezienie guziczka włączającego
czajnik. Jeżeli gość nie znajdzie nieszczęsnego guziczka…
zejdzie na kawę do restauracji.
Czynimy to i my, zresztą jest pora obiadu. Jedzenie smaczne. W przeliczeniu około 80 zł od osoby.
Nakarmieni, uwolnieni od ciężaru dźwigania bagaży
jedziemy na spotkanie z miastem słynnym z bogatej
historii oraz doświadczonym najazdami i kolonizacją
Hiszpanów, Turków i Francuzów. Każdy z najeźdźców
i kolonizatorów zostawił swoje ślady w tym mieście.
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http://www.marycassatt.org/84940/Summertime2-large.jpg

Sierpniowe
rozkosze
Ewa Dereszak-Kozanecka

S

ierpień, drugi miesiąc wakacji. Zazwyczaj piękniejszy
niż lipiec. Zazwyczaj cieplejszy. Piękny rozgrzany
wakacyjny miesiąc. Leniwy, pełen słońca i zapachów.
Deszcz pada z rzadka, a burze nawet gwałtowne mijają
szybko i nikomu nie psują humoru. W sierpniu woda

http://www.marycassatt.org/265193/Poppies-in-a-Field-1874-1880-large.jpg

a wszystko tak cicho, pięknie i z dnia na dzień. To niewiarygodne – myślisz, patrząc na opasłe bryły kabaczków, dyni i cukinii, niewiarygodne... niemożliwe. Za
każdym razem ten sam cud – delikatna, krucha, płożąca roślina, z której wyrasta ogromny, nieobliczalny
owoc. Szaleństwo drzemie w każdym z nich.
No i te nasturcje...
Kwiatów w ogrodach jakby mniej, powoli nikną
liczne odcienie różu na rzecz czerwieni, purpury i żółci...
Nagietki, cynie i dalie. Słodko pachnące płomyki floksów. Ach, jakże nie doceniałam tych kwiatów wiejskich
ogródków. W zaniedbanych przedogródkach starych
domostw, mozolnie walcząc z zapomnieniem, brakiem
wody i gospodarskiej ręki, kwitły floksy wytrwale. Kwitły
i słodko pachniały, wypełniając wieczorne niebo kojącym
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http://www.thegreatcat.org/wp-content/uploads/2013/08/children-playing-with-a-cat1908-Cassatt-impressionism-oiloncanvas-private-collection-104.14x83.82-2.jpg

i ziemia są już rozkosznie nagrzane
i całkiem bezpiecznie można leżeć
na sierpniowej łące, wpatrując się
w taniec chmur lub kolorową tęczę.
Na drzewach czekają już jabłka,
gruszki i śliwy. Jeszcze dojrzewają.
Jeszcze łapią ostatnie promienie słońca
dodające smaku i zapachu... Jeszcze
dzień, jeszcze tydzień i niecierpliwe
ręce zerwą je z drzew. Ach, nic nie
smakuje tak bardzo jak jabłko zerwane
wprost z gałęzi. Które wybrać? To złote,
czy to rumiane?
Sierpniowy upał jest spokojniejszy i cichszy niż lipcowy skwar.
Słońce oślepia złotym blaskiem, z nieba leje się żar, łąki i zboża dojrzewają,
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http://www.marycassatt.org/Reine-Lefebvre-With-Blond-Baby-And-Sara-Holding-A-Cat-%28Maternite%29-large.html
http://www.marycassatt.org/Sara-Holding-A-Cat-large.html

zapachem. Dzielne skromne
floksy, przemożne kwiaty, które
zdawały się mówić „przetrwam
wszystko, nawet PRL i jeszcze wam wieczory zapachem
uświetnię. Otwórz okno, proszę, i wąchaj...”
No i te nasturcje...
Szalone, dzikie, pnące
i płożące, żółte, pomarańczowe i czerwone. Płonące na
obrzeżach rabat i trawników.
Kuszące, bezczelne, kradnące spojrzenia, wręcz oczu od
nich oderwać nie można! Jak
pięknie dekorują letni stół lub
talerz sałatki.
I możecie być spokojni,
one tak będą się pysznić aż do
października. Dopiero pierwsze jesienne przymrozki ukrócą tę orgię płonących barw...
Tak więc nad głową
mam pomarańczowe sierpniowe słońce, u stóp dywan
jaskrawych barw – małe odpryski słonecznego blasku, promienie lata w wysokiej trawie...
A wokół pachnie skoszona łąka.
Nie czas jeszcze na nostalgię,
nie czas jeszcze na myśli o przemijaniu. W tym sezonie przeganiam je dżemem z cukini...
„Dwa kilo cukinii, szklanka cukru, torebka galaretki pomarańczowej lub cytrynowej, łyżeczka kwasku cytrynowego”.
Zagotować, rozmieszać, ostudzić i rozlać, najlepiej do słoików z kolorowym szklanym
wieczkiem. Jaka frajda...
A moje koty znowu
nie rozumieją, o co chodzi

http://www.thegreatcat.org/the-cat-in-art-and-photos-2/cats-in-19th-century-art/mary-stevenson-cassatt-1844-1926-american/
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i z czego tak się cieszę... przecież
to niejadalne.
A tyle teraz na świecie
pysznych rzeczy do jedzenia!!!
Takie piękne polne myszy! Wypasione, tłuściutkie
z błyszczącym futerkiem. Przepyszne, chrupkie polne chomiki. Wygrzane cieplutkie zwijki...
Może to byś zrobiła na jesień?
Zaglądają mi w oczy...
Pomyśl także o nas, apelują. Przecież korzystasz z naszego ciepła, mruczenia i co?
Znowu tylko sucha karma i jesienne deszcze. To niesprawiedliwe...
I odchodzą. Godnym
krokiem z wolna przemierzają
podwórze z ogonem dumnie
wymierzonym w niebo. Zaraz
znikną za murkiem ogrodzenia
i zanurzą się w morze traw. Jeszcze nadąsane, jeszcze obrażone,
za chwilę zapomną o rozczarowaniu i z całą radością kociego
ducha zanurzą się w zieleni w poszukiwaniu zdobyczy... A przy
okazji warto wpaść do sąsiadów.
Tam mieszka prześliczna zwinna
koteczka. Płowa jak mysz, zwinna jak jaszczurka i słodka jak
polny chomik. Łapy lizać. Trzeba
coś złowić i przynieść w darze...
Może warto tak jeszcze jeden
romans przed zimą. Żeby mieć
co wspominać przy drzemce pod
kominkiem.
Znad pachnących słoików patrzę przez okno na moje
koty. Takie śliczne. Zawsze mnie
rozczulają. Wrócą do domu
nad ranem, nie będzie śladu po
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dąsach i urazie. I tylko rano muszę pamiętać, żeby wstając z łóżka zapalić światło
i ostrożnie stawiać stopę na dywan, tak
by nie stanąć na prezent przeprosinowy –
największa mysz jaką udało się upolować
tej nocy. To wszystko dla mnie!
Uparte kocie oczy wpatrują się we
mnie z uwagą... Cieszysz się, prawda? Nno…
powiedz, że się cieszysz...
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nie, ale kochała
się w rodzinnych
scenkach rodzajowych, a w nich nie
mogło zabraknąć
ukochanych pupili; kotów i psów.
Proszę zobaczyć,
jak eleganckie
i pełne wdzięku
są rozświetlone,
łagodne obrazy
artystki.
Ewa Dereszak-Kozanecka

psychiatra

http://www.marycassatt.org/Little-Girl-in-a-Blue-Armchair,-1878-large.html

http://www.marycassatt.org/84925/Self-Portrait-large.jpg

D

o rozkoszy ciała i podniebienia dołączę jeszcze rozkosz dla oczu. Obrazy malowane pod innym słońcem, jakby
w bardziej wiosennym świetle. Ale z pewnością spodobają się Państwu.
Ma lowane
kobiecą ręką, to
też ich atut! Większość malarzy kociej
urody i wdzięku to
mężczyźni. Kobiety
bywają na kartach
naszego kalendarza
znacznie rzadziej.
Ta k w i ę c
ucieszmy oczy: wyciągamy z lamusa
obrazy Mary Stevenson Cassatt. Mary
urodziła się 22 maja
1844 r. w Pensylwanii, zmarła 14 czerwca 1926 r. we Francji.
Z urodzenia Amerykanka, z wyboru Francuzka, malarka i graficzka, przedstawicielka impresjonizmu.
Mary pochodziła z rodziny francuskich hugenotów, którzy w XVIII wielu przybyli do Stanów Zjednoczonych. Po krótkiej nauce malarstwa w Filadelfii przeniosła
się do Francji, gdzie pozostała do końca życia i na stałe
osiadła w Paryżu, współtworząc nurt impresjonizmu.
Z pewnością przyczyniła się do rozkwitu malarstwa
również w Stanach Zjednoczonych i dziś jest pierwszą,

najważniejszą
malarką Ameryki.
Była autorką scen z życia
rodzinnego, ze
szczególną miłością malowała
dzieci i obrazy
macierzyństwa.
Czy zwierzęta
darzyła szczególną malarską
miłością? Chyba
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