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Motto: Scribere necesse est, vivere non est
Czyli: Tylko to się naprawdę zdarzyło, co zostało zapisane*
*Przekład Tomasza Osoińskiego

Koleżanki i Koledzy,

K

ażdy sezon jesienno-zimowy to wytężony okres pracy dla dwóch dużych sektorów
specyficznego rynku: szczepień przeciw grypie oraz świąt Bożego Narodzenia.
Niby wszyscy wiedzą, że skuteczność szczepionek przeciwgrypowych jest nikła, a świętego Mikołaja nie ma, ale marketingowcy z nieopisaną energią twierdzą zupełnie coś
odwrotnego.

M

arketing producentów szczepionek przeciw grypie nie ustaje w wysiłkach mieszania w głowach nie tylko pacjentom, ale także dużo uwagi poświęca mieszaniu
w głowach lekarzom. Rozsądnie myślący i analizujący ze zrozumieniem dane z badań
klinicznych są określani mianem antyszczepionkowców, a w najlepszym razie uważa
się ich za rodziców chrzestnych coraz aktywniejszych ruchów antyszczepionkowych
rozwijających się wśród rodziców małych dzieci.

T

ymczasem to właśnie toporne argumenty serwowane przez marketing grypy są
jednym z czynników sprzyjających ruchom antyszczepionkowym. Dzisiejszy świat
jest sprawdzalny, a dostęp do wiedzy szeroki jak nigdy w historii ludzkości. Każdy pacjent
i każdy rodzic dziecka może sprawdzić wszystkie dane medyczne i wyciągnąć wnioski.

S

zczepienie jest zabiegiem medycznym, który powinien być wykonywany po zbadaniu
pacjenta i ustaleniu indywidualnych wskazań. Nie ma wskazań marketingowych!
Nie można akceptować show ze szczepieniami na wizji, bo nie na tym medycyna
polega. Szczepienie na wizji oraz we wszelkich miejscach publicznych niebędących
placówkami medycznymi to show marketingowy. Takie przedstawienia to objazdowy
cyrk, w którym lekarz gra rolę tresowanego zwierzątka mającego spełniać polecenia
chytrego marketingu. Cyrk może być objazdowy, medycyna nigdy! W całym tym
zamieszaniu wytwarzanym przez biznes medyczny (BIZ-MED) chodzi o wykluczenie
lekarzy z procesu diagnostyczno-decyzyjnego. Twórcy tej dyscypliny biznesowej
potrzebują jedynie naszych pieczątek z PWZ do potwierdzenia ich pomysłów oraz
naszej tej części ciała, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę – do bicia na wypadek,
gdy coś pójdzie nie tak. Nie o to przecież w medycynie chodzi.
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I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy
z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5,
poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników
i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków
ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN
2084-5685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej
w internecie w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest
przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej
(sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją
polityczną, religijną ani żadnym samorządem terytorialnym
lub zawodowym. GdL jest organizacją pozarządową działającą
na rzecz lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie
misji lekarza, znaczenia postępu w medycynie oraz roli promocji zdrowia.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do
tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód
jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony
zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla
tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma inspirować do myślenia i wyciągania
wniosków.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
nr 96, poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny ani dotacje. Wydawca nie
przyjmuje zaproszeń na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności
gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych
reklam ani ogłoszeń.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Nowości
Wpływ antybiotyków stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym
na zdrowie dzieci – stanowisko American Academy of Pediatrics
„Pediatrics” (listopad 2015)
ogłosiło raport zatytułowany
Nontherapeutic Use of Antimicrobial Agents in Animal
Agriculture: Implications for
Pediatrics autorstwa J.A. Paulsona i wsp. na temat wpływu
antybiotyków stosowanych
w przemyśle rolno-spożywczym na zdrowie dzieci. Autorzy zwracają uwagę na stale
rosnącą liczbę antybiotykoopornych infekcji. Szacuje
się, że każdego roku 2 mln

Amerykanów zapada na tego
rodzaju infekcje i są one przyczyną 23 tys. zgonów rocznie.
Antybiotyki są szeroko
stosowane w przemyśle rolno-spożywczym. Aż 60%
globalnej produkcji antybiotyków trafia do przemysłu
spożywczego, a tylko 40% do
medycyny.
Główne patogeny przenoszone ze zwierząt na ludzi to Campylobacter species,
Salmonella species i E. coli.

Najczęściej dotykają one dzieci
poniżej 5. roku życia. W 2013
roku E. Scallan i wsp. donosili
o 123 452 zachorowań w wyniku zakażenia Salmonella. Infekcje te wymagały odbycia
44 369 wizyt lekarskich oraz
były przyczyną 4670 hospitalizacji, zmarło w ich wyniku
38 dzieci poniżej 5. roku życia.
Drugim pod względem
częstości patogenem wywołującym zatrucia pokarmowe
jest Campylobacter.

Problemem w leczeniu tych
zakażeń jest narastająca oporność antybiotyków, w tym także ciprofloksacyny (23%). Lekiem z wyboru w tego rodzaju
zakażeniach jest azitromycyna
i erytromycyna. Skuteczne są
flouorchinolony, ale wysoki
jest odsetek szczepów opornych na tego preparaty. (K.K.)
Źródło: http://pediatrics.
aappublications.org/content/
early/2015/11/11/peds.20153630

Dwujęzyczność chroni przed demencją?
Na łamach „Annals of Neurology” (2014 r.) opublikowano doniesienie Does bilingualism influence cognitive aging?
autorstwa T.H. Baka i wsp. na
temat wpływu dwujęzyczności na funkcje intelektualne

w późniejszym wieku. W 1947
roku przebadano 853 osoby,
miały one wówczas średnio
11 lat. Badanie powtórzono
w latach 2008-2010.
Okazało się, że osoby dwujęzyczne miały na wyższym

poziomie funkcje poznawcze,
inteligencję i biegłość w czytaniu. W wieku starszym później
u takich osób występowały
zmiany otępienne.
Pozytywne efekty dwujęzyczności obserwowano

zarówno u osób, które nauczyły się drugiego języka
w dzieciństwie, jak i w wieku
dorosłym.
(K.K.)
Źródło:
http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/ana.24158/full

Komunikat prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
w sprawie obowiązującej od 4 listopada 2015 r. wysokości progu kosztu
uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość
Zgodnie z art. 12 pkt 13 oraz art. 19
ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 345) wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia
skorygowanego o jakość, a w przypadku
braku możliwości wyznaczenia tego kosztu – kosztu uzyskania dodatkowego roku
życia, ustala się w wysokości trzykrotności
Produktu Krajowego Brutto na jednego
mieszkańca, o którym mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 26 października 2000 r.
o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz.U.
z 2000 r. Nr 114, poz. 1188 z późn. zm.).
Mając na uwadze powyższe przepisy
oraz najnowsze obwieszczenie Prezesa
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Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
30 października 2015 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto
na jednego mieszkańca w latach 2011-2013
opublikowane w dniu 4 listopada 2015 r.
w Monitorze Polskim (M.P. z 2015 r., poz.
1070), zgodnie z którym wartość produktu
krajowego brutto na jednego mieszkańca
w latach 2011-2013 w Polsce określona
została na kwotę 41 985 zł, wysokość
progu kosztu uzyskania dodatkowego
roku życia skorygowanego o jakość wynosi 125 955 zł (3 x 41 985 zł), do czasu
ogłoszenia kolejnego obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w przedmiotowym zakresie.
Tym samym kwota 125 955 zł powinna być stosowana w analizach ekonomicznych jako punkt odniesienia dla

oszacowania kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość,
wynikającego z zastąpienia technologii
opcjonalnych, w tym refundowanych
technologii opcjonalnych, wnioskowaną technologią zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych
wymagań, jakie muszą spełniać analizy
uwzględnione we wnioskach o objęcie
refundacją i ustalenie urzędowej ceny
zbytu oraz o podwyższenie urzędowej
ceny zbytu leku, środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają
odpowiednika refundowanego w danym
wskazaniu (Dz. U. z 2012 r., poz. 388).
Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/index.
php?id=1064
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Charakterystyka zmian demograficznych.
Dla częstości korzystania ze świadczeń, a wiec także w konsekwencji poziomu potrzeb
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szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 1.

poradnictwa ambulatoryjneTab. 1: Liczba ludności Polski (wg prognozy ludnościowej GUS)
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-1 344 793

2010 r.

2011 r.

38 529 866

38 538 447

Zmiana (rok do roku)
8 581
Tab. 3: Dynamika kosztów świadczeń w poszczególnych rodzajach
6
Analizując koszty korzystania z opieki przez poszczególne roczniki
warto zwrócić uwagę Zmiana (do 2010r.)
8 581
4
UZD
PSY
REH
SOK
SPO
OPH RAZEM
na różnice wynikające
zREF
płci. NaAOS
rys. nrSZP
2 przedstawiono
rozkład STM
odrębnie PRO
dla kobiet
2020r./
i mężczyzn. 107,2% 106,5% 103,3% 104,4% 99,3% 105,9% 102,4% 96,5% 107,8% 111,2% 110,1% 104,9%
2014r.
2030r./
112,1% 116,3% 107,4% 111,0% 98,7% 113,7% 101,0% 73,6% 119,7% 133,9% 129,2% 112,0%
2
2014r. wykresach oś pozioma jest osią wieku danego rocznika (w latach)
We wszystkich

5

oraz leczenia psychiatrycznego.
Ale za NFZ jeszcze nikt nie na2020 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
(prognoza)
dążył – pożyjemy, zobaczymy
38 533 299 38 495 659 38 478 602
38 137 804
jak-5 to
będzie!
(K.K.)
148
-37 640
-17 057
-340 798

Tab. 1: Liczba ludności Polski (wg prognozy ludnościowej GUS)

4

Powyżej średniego wzrostu kosztów świadczeń znalazły się rodzaje świadczeń istotnie
związane z wiekiem, takie jak: leczenie uzdrowiskowe, świadczenia pielęgnacyjno-

http://www.nfz.gov.pl/
3Źródło:
433
-34 207
-51 264
-392 062

gfx/nfz/userfiles/_public/o_nfz/
6
publikacje/prognoza_kosztow_
swiadczen_opieki_zdrowotnej_
finansowanych_przez_nfz.pdf
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2030 r.
(prognoza)
37 185 073
-952 731
-1 344 793

Nowości
Mechanika człowieka z rysunkami Leonarda da Vinci
Na rynku księgarskim
ukazał się wydany przez wydawnictwo Item Publishing
album Mechanika człowieka
z rysunkami Leonarda da
Vinci. Redaktorami polskiego

wydania są dr Grażyna Bastek,
kustosz malarstwa włoskiego w Muzeum Narodowym
i dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, specjalista ortopedii
i rehabilitacji.

Zamieszczamy wywiady z polskimi redaktorami
tego pięknego dzieła (s. 24
i 26).
(K.K.)
Źródło:
materiały prasowe

Zanieczyszczenie powietrza a choroby układu krążenia
Zbadano populację 114 537
kobiet uczestniczących w The
Nurses’ Health Study. Stwierdzono, że wyższe zagrożenie
schorzeniami sercowo-naczyniowymi dotyczyło kobiet

Znajdujemy go pośród
innych słynnych profesorów

paryskiego wydziału medycznego.

Redakcja GdL dzieli czas
pomiędzy rezydowaniem
w Warszawie a bywaniem
w Paryżu. Każdy szanujący
się autor, wydawca, twórca
powinien bywać w Paryżu.
Po latach odwiedzania Stanów Zjednoczonych lekko
odkochana od nich redaktor
naczelna w nadchodzących
sezonach stawia na Paryż.
Jest na co stawiać! Medycyna
francuska ma nieprzemijający
intelektualny wdzięk i wielkie osiągnięcia. Współczesny
świat odrzucając prymat języka francuskiego pozbawia się
znajomości wielkich osiągnięć
wielu słynnych lekarzy.
Pewnego sobotniego poranka wybraliśmy się na spacer
do lasku Bulońskiego. Po drodze minęliśmy tabliczką z nazwą Avenue Chantemesse. Kim
był patron ulicy? – zadaliśmy
sobie pytanie. Współpracował
z F. Vidalem, hmm... odczyn
Vidala zlecaliśmy, i owszem,
ale o André Chantemesse nic
nie wiemy…
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Źródło:
materiały prasowe
American Heart Association

Fot. Krystyna Knypl

Z życia redakcji

z cukrzycą, a także starszych,
powyżej 70. roku życia, oraz
otyłych.
(K.K.)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Andr%C3%A9_Chantemesse.jpg/315px-Andr%C3%A9_Chantemesse.jpg

cardiovascular diseases of US
women autorstwa J.E. Hart
i wsp. omawiające związek zanieczyszczeń powietrza z występowaniem schorzeń sercowo-naczyniowych u kobiet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Chantemesse#/media/File:Adrien_Barr%C3%A8re33c.jpg

Na łamach „Journal of
American Heart Association”
(listopad 2015) ukazało się doniesienie Effect modification of
long-term air pollution exposures and the risk of incident
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Kongres American Heart Association, Orlando 2015

Co nowego w leczeniu
niewydolności krążenia?
Krystyna Knypl

Czas nastał taki, że wybranie się w daleką podróż wymaga dużego namysłu. Praktykowana od jakiegoś czasu forma relacji off-site jest przy dzisiejszych zasobach internetowych w pełni wystarczająca. Wprawdzie lokalizacja obrad na Florydzie może
pobudzić wyobraźnię, ale osobiste zetknięcie się z Orlando nieco rozczarowuje. Przestrzeń, przestrzeń i jeszcze raz przestrzeń. Wszystko wydaje się olbrzymie, nawet jak
na Amerykę. Nigdzie nie widziałam tak wielkich holi hotelowych i korytarzy, że o pokojach nie wspomnę.
Sesja nowych badań klinicznych
Na każdym kongresie zawsze najciekawsze są
sesje poświęcone nowym badaniom klinicznym. O czym
mówiono w Orlando?
Tematem pierwszej sesji (8 listopada 2015) były
nowe leki w niewydolności krążenia, która jest narastającym problemem na całym świecie. Jedno z ciekawszych
doniesień omawiało SOCRATES-REDUCED Randomized Trial. Wyniki badania opublikowano jednocześnie
na łamach JAMA (http://jama.jamanetwork.com/article.
aspx?articleid=2469195).
Autorzy doniesienia Effect of Vericiguat, a Soluble
Guanylate Cyclase Stimulator, on Natriuretic Peptide Levels
in Patients With Worsening Chronic Heart Failure and
Reduced Ejection FractionThe SOCRATES-REDUCED
Randomized Trial, M. Gheorghiade i wsp., omówili
wyniki leczenia vericiguatem 2 fazy badania klinicznego. Lek, będący stymulatorem rozpuszczalnej cyklazy
guanylanowej, podawano w różnych dawkach chorym
z niewydolnością krążenia. Stosowane dawki to 1,25,
2,5, 5 i 10 mg. Grupa chorych otrzymujących placebo
wynosiła 92 osoby, grupy otrzymujące vericiguat liczyły
po 91 osób. Badanie trwało 12 tygodni, a pierwotnym
punktem końcowym było stężenie NT-proBNP. Po
12 tygodniach nie wykazano statystycznie znamiennego
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wpływu vericiguatu na stężenie badanego parametru
biochemicznego.
Przypominająca dawka patofizjologii
niewydolności krążenia
Peptydy natriuretyczne są neurohormonami
biorącymi udział w utrzymaniu homeostazy układu
sercowo-naczyniowego oraz regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej, głownie jonu sodowego. Ich działanie
polega na:
• zwiększaniu filtracji kłębuszkowej
• zmniejszeniu wchłaniania zwrotnego sodu w nerce
• hamowaniu wydzielania reniny i aldosteronu
• hamowaniu aktywności układu współczulnego
• bezpośrednim rozszerzaniu naczyń krwionośnych.
Komórki mięśnia przedsionków serca w odpowiedzi na wzrost obciążenia wstępnego lub następczego
wydzielają przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP)
i peptyd natriuretyczny typu B (BNP).
Poziom ANP w krwi szybko się zmienia, bo jego
okres półtrwania wynosi zaledwie 2 minuty. Natomiast
poziom BNP jest nieco bardziej stabilny, okres półtrwania
wynosi 20 minut. We krwi są obecne czynne hormony
ANP i BNP oraz końcowe fragmenty prohormonów NT-proANP i NT-proBNP. Wzrost ich stężenia wskazuje
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na uruchomienie mechanizmów kompensacyjnych
poprzedzających pojawienie się niewydolności krążenia.
Normy są następujące:
NT-proBNP w wieku <55 lat – 64 pg/ml dla
mężczyzn, 155 pg/ml dla kobiet; w wieku 55–65 lat
– 194 pg/ml dla mężczyzn, 222 pg/ml dla kobiet (wg
http://www.mp.pl/artykuly/27135).
Podwyższone stężenie BNP/NT-proBNP występuje w niewydolności krążenia, zawale serca, nadciśnieniu tętniczym, zatorowości płucnej, przewlekłym sercu
płucnym, nadczynności tarczycy, marskości wątroby
i wielu innych stanach chorobowych.
Drugie badanie kliniczne, The Functional Impact
of GLP-1 for Heart Failure Treatment (FIGHT), w którym
testowano liraglutyd w leczeniu niewydolności krążenia,
też nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Lek podawano w iniekcjach podskórnych przez 6 miesięcy u 300
pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej niewydolnością krążenia. W grupie otrzymujące liraglutyd
zmarło 12% pacjentów, w grupie placebo 11% pacjentów.
Ponadto 34% pacjentów z grupy otrzymującej liraglutyd
i 28% z grupy placebo wymagało ponownej hospitalizacji
(http://www.medscape.com/viewarticle/854229).
Kolejny dzień sesji typu late-breaking clinical
trials poświęcony był różnym metodom profilaktyki
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stosowanym w kardiologii. W doniesieniu The Efficacy
and Safety of Varenicline, a Selective Alpha4beta2 Nicotinic Receptor Partial Agonist, for Smoking Cessation
in Patients Hospitalized With Acute Coronary Syndrome: A Randomized Controlled Trial przedstawiono
wyniki leczenia uzależnienia od nikotyny za pomocą
warenikliny.
Badanie wykonano u 302 pacjentów z ostrym
zespołem wieńcowym, palących papierosy od kilkudziesięciu lat (przeciętnie 35,9 ± 11,6 lat), średnio lub
ciężko uzależnionych od nikotyny. W 80,4% przypadków pacjenci w teście Fagerstroma (https://www.emich.
edu/uhs/documents/nicotine-dependence_adults.pdf)
osiągali powyżej 4 punktów.
Całkowitą abstynencję uzyskano u 47,3% otrzymujących wareniklinę.
Jak działa ten lek? Wareniklina selektywnie wiąże
się z neuronalnymi nikotynowymi receptorami cholinergicznymi α4β2 jako częściowy agonista. Ma wyższe
powinowactwo do tego receptora niż nikotyna, po
związaniu z receptorem wywołuje efekt wystarczający
do osłabienia głodu nikotynowego i objawów abstynencyjnych.
Wareniklina (nazwa handlowa champix, postać
tabletki powlekane) jest jednak dla bogatych, koszt jednego opakowania sięga 200 złotych (CHPL: http://www.ema.
europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000699/WC500025251.pdf).
Może zmiana stylu życia pomoże?
Skoro nowe leki nie przynoszą poprawy w leczeniu zaawansowanych stanów chorobowych, to może
jednak lepiej skłonić się ku profilaktyce. Z pewnością
tańsze jest kompleksowe podejście do zmiany trybu życia,
ale czy skuteczne? Zagadnienie to przeanalizowali Emilia
G. Pardo i wsp., a wyniki przedstawili w doniesieniu
Impact of a Comprehensive Lifestyle Peer-group-based
Intervention on Cardiovascular Risk Factors: A Randomized Controlled Trial. W badaniu uczestniczyły 543
osoby, które miały przynajmniej jeden czynnik ryzyka
schorzeń sercowo-naczyniowych. Uczestników podzielono na dwie grupy – jedni polepszali swój tryb życia pod
nadzorem, drudzy czynili to samodzielnie. Okazało się,
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że nadzór był szczególnie
pomocny w rozstawaniu
się z paleniem papierosów. Jak widzimy z tabeli,
najlepsze efekty uzyskano
w odniesieniu do zaprzestania palenia papierosów
Skoro dobre słowo
nie pomaga, to może przemówi do współczesnego
człowieka będącego siedliskiem złych nawyków
jakiś gadżet elektroniczny? W doniesieniu Clinical
Trial of a Mobile Health Intervention for Simultaneous
versus Sequential Diet and Activity Change Bonnie
Spring i wsp. opisali, jak testowali, na które parametry
złego stylu życia pomocna będzie edukacyjna aplikacja
w smartfonie. Okazało się, że u 212 badanych uzyskano
po 9 miesiącach korzystną zmianę diety, natomiast byli

https://my.americanheart.org/idc/groups/ahamah-public/@wcm/@sop/@scon/documents/downloadable/ucm_478874.pdf

Konferencje medyczne

oni całkowicie niepodatni na modyfikację siedzącego
trybu życia.
Po zapoznaniu się z tym naukowym newsem
nie pozostaje mi nic innego, jak udać się na poranną
gimnastykę.
Krystyna Knypl

Nowości
Dieta śródziemnomorska chroni przed retinopatią cukrzycową
Na łamach „Diabetes Care” narządowych w przebiegu otrzymującą interwencję die- otrzymującej interwencję
ukazał się artykuł Mediterra- cukrzycy. Analizę przepro- tetyczną w postaci suplementu dietetyczną w porównaniu
nean Diet, Retinopathy, Ne- wadzono wśród uczestników oliwy z oliwek, orzechów lub z grupą nieotrzymującą takiej
phropathy, and Microvascular wieloośrodkowego badania diety niskotłuszczowej. W cią- interwencji. Nie obserwowano
Diabetes Complications: A Post The PREvención con DIeta gu 6-letniej obserwacji roz- natomiast wpływu diety na
Hoc Analysis of a Randomized Disclosure:
MEDiterránea (PREDIMED). poznano 74 nowe przypadki częstość występowania nefroPardo: None.
J. Fernandez
None. M.i Vilanova:
None. D. Haro:
None. I.
Trial autorstwa A. Diaz-Lopez E. G.
Obserwacją
objęto
3614 osóbAlvira:
retinopatii
168 przypadki
patii. None. R. Martínez:(K.K.)
Carvajal:
None.
V.
Carral:
None.
C.
Rodríguez:
None.
M.
de
Miguel:
None.
P.
Bodega:
None.
G.
Santospoświęconych wpływowi diety z cukrzycą w wieku od 55 do nefropatii. Częstość występoŹródło: http://care.
Beneit:
None.
J.L.
Peñalvo:
None.
I.
Marina:
None.
N.
Pérez:
None.
M.
DalRe:
None.
C.
Villar:
None.
T.
diabetesjournals.org/
śródziemnomorskiej na czę- 80 lat. Pacjentów podzielo- wania retinopatii cukrzycowej
Robledo: None. R. Vedanthan: None. S. Bansilal: None. V. Fuster: None.
content/38/11/2134.abstract
stość występowania powikłań no na grupę kontrolną oraz była o 50% niższa w grupie

Pacjenci z otępieniem generują największe koszty
Na łamach „Annals of
Internal Medicine” zamieszczono artykuł The Burden
of Health Care Costs for
Patients With Dementia in
the Last 5 Years of Life autorstwa Amy S. Kelley i wsp.
omawiający koszty leczenia
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poszczególnych schorzeń
w ostatnich 5 latach życia.
Uwzględniono koszty podstawowych ubezpieczeń
społecznych, ubezpieczeń
dodatkowych oraz koszty
niepokrywane przez instytucje ubezpieczeniowe.

Koszt leczenia jednej
osoby z otępieniem wynosił średnio 287 038 dolarów,
podczas gdy w wypadku schorzeń sercowo-naczyniowych
wynosił on 175 136 dolarów,
a w wypadku schorzeń nowotworowych 173 383 dolarów.

Wydatki nieporywane przez
instytucje ubezpieczeniowe
w wypadku otępienia stanowiły 32% wszystkich kosztów,
a w wypadku innych schorzeń
11%.
(K.K.)
Źródło: http://annals.org/article.
aspx?articleid=2466364
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Szczepienie przeciw grypie
osób starszych
Krystyna Knypl

Narastająca liczba seniorów generuje różnorakie zainteresowanie tą częścią społeczeństwa wielu środowisk na całym świecie. Wyobraźnię podniecają nie tylko kwoty
zgromadzonych przez emerytów oszczędności, ale i miliardy, które są przeznaczane
na opiekę medyczną nad tą grupą wiekową.

T

Kłopoty
z wykazaniem skuteczności
Słynny amerykański statystyk William Edwards
Deming (https://pl.wikipedia.org/wiki/William_
Edwards_Deming) zwykł mawiać In God we trust all
others must bring data. Czyli tylko Bogu wierzymy
bezgranicznie, wszyscy inni muszą przedstawić dane.
Jak wyglądają dane dotyczące skuteczności szczepień
starszych osób? W czasopismie „Eurosurveillance” (wrzesień 2015) R. Pebody i wsp. opublikowali doniesienie
Effectiveness of seasonal influenza vaccine in preventing
laboratory-confirmed influenza in primary care in the
United Kingdom: 2014/15 end of season results (http://
www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V20N36/
V20N36.pdf), z którego dowiadujemy się, że skuteczność
szczepionki w minionym sezonie jesienno-zimowym
była mała i wynosiła 34,3%. Jeżeli zauważymy, że placebo daje korzystny efekt w 30%, to z prostego działania
matematycznego wynika, że efekt netto, o który toczy
się bój, to zaledwie 4,3%. Czy warto więc kruszyć kopie?
O tak! Rynek szczepień przeciw grypie to tylko w Europie
szansa na zarobienie 1 mld euro.
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Przekonywania, że coś działa, gdy prawie nie
działa, nie da się uprawiać w nieskończoność, biznes grypowy wpada więc na pomysł wyprodukowania specjalnej
szczepionki dedykowanej seniorom, z czterokrotnie
większą dawką hemaglutyniny. Dla tych czytelników,
którzy zajęcia z mikrobiologii odbyli dawno temu lub
w ogóle nie mieli takiego przedmiotu w swojej edukacji, przypomnijmy podstawowe dane o zwiększonej
czterokrotnie substancji: hemaglutynina jest glikoproteiną o właściwościach antygenu, która znajduje się
na powierzchni wirusów grypy, także innych wirusów
i bakterii. Powoduje ona, że wirus przyczepia się do
powierzchni zaatakowanej komórki.
Jak taki atak wygląda? Groźnie – nieomal jak
w Gwiezdnych Wojnach. ;))
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemagglutinin#/media/File:CSIRO_ScienceImage_354_Influenza_Protein_Attaching_to_Cell_Membrane.jpg

o że seniorzy częściej chorują, jest oczywiste, to że
warto zapobiegać chorobom, też, lecz jakimi metodami? W sezonie jesienno-zimowym niczym potwór
z Loch Ness wyłania się temat szczepienia przeciw grypie.
Szczepić seniorów, czy nie szczepić? – oto jest pytanie.
Szczepić! – wołają wyznawcy idei zaszczepionych im
przez biznes grypowy. To nie działa! – krzyczą sceptycy
i racjonaliści. Jak więc jest naprawę?
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23 grudnia 2009 roku FDA akceptuje wprowaWiększa dawka każdej substancji leczniczej, także
dzenie szczepionki wysokodawkowej dla seniorów. Ach,
szczepionki, to więcej objawów ubocznych. Nihil novi
te decyzje zapadające w przededniu świąt! – myślałam,
sub solem.
że to tylko polska specjalność, a tu, proszę, surprajaz!
A jak ze skutecznością w zapobieganiu grypie?
Zwiększona 4-krotnie dawka hemaglutyniny
Reklama może sugerować, że to strzał w dziesiątkę.
w senioralnej szczepionce w porównaniu z szczepionką
standardową ma dać stosowaną odpowiedź immunologiczną (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1586/
erv.10.117?journalCode=ierv20). W badaniu klinicznym
porównującym obie szczepionki brało udział 2573 osób,
które otrzymały szczepionkę z wysoką dawką hemgaglutyniny i 1260 osób, które otrzymały standardową dawkę.
Przed sezonem zimowym producent donosi
Na widok kuszącej reklamy szczepionki Fluozone
(http://sanofipasteur.com/en/articles/Sanofi-PasteurHigh-Dose nogi same rwą się nie tylko do rock and rolla,
Announces-Publication-of-Positive-Data-for-Fluzoneale i do pobiegnięcia do punktu szczepień.
High-Dose-Vaccine-in-The-New-England-JournalGdy już, seniorze, pobiegłeś i zaszczepiłeś się,
of-Medicine.aspx), że megaszczepionka jest o 24,2%
doczytujesz ulotkę, a tam dowiadujesz się, że są różne
skuteczniejsza niż szczepionka standardowa. W badaniu
wirusy grypy, Fluzone High-Dose zapobiega podtypom
klinicznym testującym moc szczepionki w okresie od
A i Ba, a ty, seniorze, mogłeś wylosować inną literkę. ;((
6 do 8 miesięcy odnotowano 83 zgony w grupie, która
otrzymała szczepionkę Fluzone High-Dose i 84 zgony
Podsumowanie
w grupie, która otrzymała Fluzone w dawce standardowej.
Znajdujemy je w ciekawym komentarzu opubliSzczepionka, nawet w dawce czterokrotnie zwiekowanym na łamach JAMA pod wymownym tytułem:
lokrotnionej, nie czyni uczestników próby klinicznej
The Influenza Vaccine in Elderly Persons: A Shot in the
nieśmiertelnymi, bez względu na ilość zawartej w szczeDark? (http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?arpionce hemaglutyniny. Producent łudzi się i prowadzi
ticleid=1108791). Autorami są M. Alan Brookhart i Leah
dwuletnią obserwację 30 tysięcy zaszczepionych. WyMcGrath. Jak ten wymowny tytuł przetłumaczymy na
tężona i wydłużona obserwacja trwa.
język polski – strzał w ciemności? A może strzelanie
Page 2 of 4
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The vaccine should not

Fevere (≥99.5°F)
a

Knypl

(Nb=1258-1260)
Percentage

Any

Moderatec

Severed

Any

Moderatec

Severed

35.6
14.9
8.9
21.4
18.0
16.8
3.6

3.7
1.9
1.6
4.2
4.7
3.1
1.1

0.3
1.8
1.5
1.6
1.6
1.1
0.0

24.3
10.8
5.8
18.3
14.0
14.4
2.3

1.7
0.8
1.3
3.2
3.7
2.5
0.2

0.2
0.6
0.6
0.2
0.6
0.3
0.1

NCT00391053
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N is the number of vaccinated participants with available data for the events listed
c
Moderate - Injection-site pain: sufficiently discomforting to interfere with normal behavior
or activities; Injection-site erythema and Injection-site swelling: ≥2.5 cm to <5 cm; Fever:
>100.4°F to ≤102.2°F; Myalgia, Malaise, and Headache: interferes with daily activities
b
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O amerykance zwanej hiszpanką
Alicja Barwicka

http://www.flu.gov/pandemic/history/1918/the_pandemic/iowa_flu2.jpg

Przez pewne używane potocznie, ale bardzo niefortunne określenie grypy wielu z nas
Hiszpania kojarzy się z tą groźną chorobą. Tymczasem pogodni mieszkańcy Półwyspu
Iberyjskiego nie mają raczej pojęcia, jaką formę psychofizyczną prezentujemy w naszej części Europy, gdzie przez część roku z uwagi na krótki dzień i ciągłe zachmurzenie praktycznie nie ogląda się słońca, a ludność zaczyna kichać, kasłać i poddaje się
sezonowym infekcjom. Kiedy oprócz wyciągania z szaf czapek, szalików i kaloszy zaczynamy zasilać przemysł farmaceutyczny zakupem ton specyfików na katar, przeziębienie i grypę, to znak, że zaraz się zacznie sezon dużej zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne. Jak co roku zaczynamy wówczas snuć domysły – jak to będzie
tym razem? Jaka będzie odmiana wirusa, czy damy mu radę i co ze szczepieniami?
Ponieważ nie znamy w pełni skutecznego leczenia chorób wirusowych, to naprawdę
się ich boimy. Pamiętamy przecież o wielkich epidemiach, chociaż na szczęście te występujące tu i ówdzie współcześnie wydają się niegroźne w porównaniu z chorobami,
które dziesiątkowały ludzkość w przeszłości: dżumą, ospą czy hiszpanką.
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Jak zarazy po świecie
wędrowały
Wielkie epidemie pojawiały się,
od kiedy ludzie zaczęli prowadzić osiadły
tryb życia. O tych z okresu starożytności
wiemy bardzo mało, chociaż z pewnością
istniały. Dostępne są źródła historyczne
mówiące o zarazie (prawdopodobnie
tyfus lub dżuma), która w V w. p.n.e.
zdziesiątkowała ateńską armię. Więcej
informacji pochodzi z okresu średniowiecza. Według dostępnych źródeł w tzw. dżumie Justyniana,
która rozpoczęła się w cesarstwie Bizantyjskim w VI
wieku, już tylko w początkowej fazie poniosło śmierć
40% mieszkańców Konstantynopola. Choroba rozniosła
się później na prawie wszystkie części zamieszkałego
wówczas świata i dotarła do centralnej i południowej
Azji, Afryki Północnej, Półwyspu Arabskiego, a w Europie aż do Danii i Irlandii na północy. Szacuje się, że
zabiła około 100 milionów osób.
Przenoszeniu chorób sprzyjały braki norm sanitarnych lub dość luźne do nich podejście, nowe odkrycia
geograficzne i rozwój handlu. Konkwistadorzy, którzy
chorowali na ospę, przywieźli do Nowego Świata nie
tylko towary, ale też niezwykle groźną chorobę, na którą
miejscowa ludność nie była odporna. Z karawanami
kupieckimi i na handlowych statkach podróżowały
szczury, które przenosiły dżumę, Jej wielka epidemia
wybuchła w Europie w 1347 r. Gęsto zaludnione i brudne,

średniowieczne miasta stanowiły idealne
warunki dla rozwoju choroby. W ciągu
zaledwie dwóch lat dżuma spustoszyła
Hiszpanię, Francję oraz Włochy. Przetoczyła się też przez Bałkany, dotarła nawet
do Londynu, po drodze dziesiątkując
m.in. Paryż, Florencję, Hamburg i Bremę.
Czternastowieczna europejska epidemia dżumy do 1352 roku spowodowała
śmierć około 200 miliomów osób, a na
odbudowę liczebności ówczesnego świata
potrzeba było ponad 150 lat. Po dżumie przyszedł czas na
ospę prawdziwą. Do największych epidemii tej choroby
doszło w XVI w. w Ameryce Południowej i Północnej.
To właśnie ospa prawdziwa zdziesiątkowała społeczność
Azteków i zabiła ponad 75% populacji terenów dzisiejszego Meksyku. W Ameryce Południowej było jeszcze
gorzej. Według niektórych szacunków na terenach
dzisiejszego Peru ospa przyczyniła się do śmierci blisko
90% społeczeństwa. Na przełomie XVI i XVII wieku na
holenderskich handlowych okrętach ponownie dotarła
do Europy dżuma. W samym tylko Londynie, gdzie
w 1665 roku wybuchła jej epidemia, zmarło ponad 100
tysięcy ludzi, czyli jedna piąta ówczesnych mieszkańców
miasta. Od zarazy nie było ucieczki, a chorowali wszyscy, od dzieci po starców. Barierę naturalną stanowiły
jedynie obszary wysokogórskie (Alpy, Pireneje) albo
tereny słabo zaludnione ze złą infrastrukturą uniemożliwiającą przemieszczanie się ludności. To dlatego dzięki
cywilizacyjnemu zacofaniu stanowiącemu przyczynę
izolacji Polski w średniowiecznej Europie wielkie epidemie nie znajdowały u nas sprzyjających warunków
do rozwoju i w konsekwencji nie zbierały aż tylu ofiar.
Dżuma atakowała jeszcze wielokrotnie, a w epidemii
z przełomu XVIII i XIX wieku w samej tylko Azji zabiła
12 milionów mieszkańców.
Grypa to też zaraza
Nękające ludzkość od wieków epidemie grypy
nie budziły takiego lęku jak np. dżuma, bo nawet jeśli
chorowały wielkie skupiska ludzi, to odsetek zgonów
był jednak znacznie niższy, przy czym ta choroba
wybierała na ofiary najczęściej dzieci i osoby starsze.
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Zachowały się źródła historyczne dotyczące wielkich
pandemii z XVIII i XIX wieku. W latach 1781-1782
grypa wybuchła w Rosji (stąd nazwa epidemii la Russe),
szybko ogarnęła całą Europę i przeniosła się do obu
Ameryk. Chorowały dziesiątki milionów ludzi. Masowość zachorowań wiązała się niewątpliwie ze wzrostem
gęstości zaludnienia i postępem w komunikacji. Ta epidemia zapowiadała równocześnie błyskawiczne rozprzestrzenianie się chorób w kolejnych stuleciach. W XIX
wieku epidemie grypy wybuchały dziewięciokrotnie, te
o największym zasięgu dotyczyły lat 1830-1831, 1833,
1847 i 1889-1890. Ta ostatnia przybrała niespotykane
wcześniej rozmiary i została nazwana epidemią azjatycką.
W październiku 1889 roku pojawiła się na Kaukazie,
a do grudnia tego roku objęła obie Ameryki i Australię.
Wszędzie obserwowano ogromną liczbę zachorowań,
w niektórych europejskich miastach chorowała nawet
połowa populacji. Tak naprawdę nawet te największe
epidemie grypy z przełomu XIX i XX wieku nie przerażały ludzi tak bardzo jak dżuma, cholera czy tyfus
plamisty, które to choroby oznaczały nieodwołalną
śmierć. Grypa była początkowo traktowana jak choroba
płuc, przejściowa gorączka, może trochę poważniejsza
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Jak to było
w Ameryce
Kiedy wybuchła
największa we współczesnej historii pandemia
grypy, od kilku lat trwała I wojna światowa, społeczne
niepokoje w Rosji przerodziły się w rewolucję lutową
i październikową, a do odzyskania niepodległości przez
Polskę pozostało kilka miesięcy. Wszystko zaczęło się
w Stanach Zjednoczonych w stanie Kansas i to stamtąd
(a nie z Hiszpanii) grypa nazwana hiszpanką wyruszyła
na podbój całego świata. Pierwszy sygnał alarmowy
o masowym zabójcy zbagatelizowano. Być może stało się
tak, bo pochodził od prowincjonalnego lekarza, w dodatku cywila. Doktor Loring Miner z hrabstwa
Haskell County w stanie
Kansas już w lutym 1918
roku donosił lokalnym
władzom sanitarnym
o wystąpieniu choroby
gwałtownie atakującej
miejscowych mieszkańców skarżących się na silne bóle głowy i mięśni,
wysoką gorączkę oraz kaszel. Ponieważ zapadali
na nią przede wszystkim
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niż przy zwykłej infekcji.
Leczono środkami napotnymi, nieraz ziołami
przeczyszczającymi, ale
przede wszystkim zalecano chorym stawianie
rozgrzewających baniek
i pozostanie w łóżku do
czasu ustąpienia gorączki
i kaszlu. Antybiotyki skuteczne w likwidowaniu
powikłań wprowadzono
do lecznictwa dopiero po
1944 roku.

Raport

ludzie młodzi i silni, a choroba najczęściej kończyła się
zgonem, Miner uznał, że nie jest to zwyczajna grypa,
jednak jego raport pozostał bez odpowiedzi. Ponieważ
chorych było coraz więcej, lekarz wysłał do United States
Public Health Service informację o wybuchu epidemii.
Tu również nie okazano większego zainteresowania,
ale informację o pojawieniu się choroby i jej przebiegu
wydrukowano w wiosennym „Public Health Report”.
Mniej więcej w tym samym czasie do fortu Camp Funston położonego na drugim krańcu tego samego stanu
Kansas zaczęli zjeżdżać rekruci. Musieli być wśród nich
także mieszkańcy Haskell County. Na powierzchni ośmiu
kilometrów kwadratowych w zbudowanych naprędce
1400 barakach skoszarowano 56 tysięcy ludzi. 4 marca
1918 roku obozowy lekarz odnotował pierwsze zachorowanie u kucharza Alberta Gitchella, który zgłosił się
z temperaturą 39,5oC. W kolejce już czekali następni chorzy: kapral Lee Drake i sierżant Adolph Hurby.
U wszystkich występowały te same grypowe objawy.
W ciągu kolejnej doby do wojskowego lazaretu przyjęto
522 mężczyzn, a po trzech tygodniach ta liczba jeszcze
się podwoiła. Mimo iż pacjenci byli młodzi i silni, śmiertelność sięgała 20%. Co gorsza, prawie identyczne liczby
chorych i zmarłych odnotowało dowództwo pobliskiej
bazy wojskowej w Fort Riley. Podniesiono alarm, ale
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dowódca obu baz generał Leonard Wood nie miał
pojęcia, co robić. Z kłopotu wybawił go rozkaz.
Front w Europie potrzebował nowych posiłków,
więc w tej sytuacji nie zawracał już sobie więcej
głowy pospolitą (jak sądził) grypą, chociaż tym
razem o wyjątkowo ciężkim przebiegu. I tak wirus
grypy płynął przez Atlantyk razem z amerykańskimi żołnierzami, którym postawiono zadanie
wspierania europejskich sojuszników na frontach
I wojny światowej. Tylko na pokładzie jednego
ze statków płynących do Francji z oddziałem
skoszarowanym wcześniej w Camp Funston
zachorowało trzydziestu sześciu, a zmarło sześciu
żołnierzy. Kiedy w kwietniu 1918 roku wirus
wraz z tysiącami Amerykanów zakończył podróż
przez Atlantyk i dotarł do francuskiego Brestu,
było już tak wielu chorych, że brakowało miejsc
w lazaretach. Wyprawy do Europy nie przeżyło
114 tysięcy amerykańskich żołnierzy, przy czym aż 43
tysiące zmarło z powodu grypy.

Nie wszyscy poszli na wojnę
Wiosenna fala zachorowań nieco osłabła, ale
jesienią 1918 roku grypa szalała już praktycznie na
całym terytorium USA. Najlepiej udokumentowany jest
rozwój drugiej fali grypy w obozie w Devens (50 km na
zachód od Bostonu), w którym stacjonowało 45 tysięcy
żołnierzy gotowych do wysłania na front we Francji.
7 września do miejscowego lazaretu zgłosił się pierwszy
szeregowiec z wysoką gorączką, u którego lekarz dyżurny podejrzewał zapalenie opon mózgowych. Zmienił
zdanie, gdy po tygodniu musiał się zająć 36 kolejnymi
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rekrutami prezentującymi analogiczne objawy. Pod
koniec września w obozie było już 6 tysięcy chorych,
z których codziennie umierało od 60 do 90. Jeden
z obozowych lekarzy pisał: „ciała zmarłych układano
w sągi jak drewno”. Pod koniec października w Devens
było już potwierdzonych 17 tysięcy zachorowań, czyli
jedna trzecia załogi obozu. Z okolic Bostonu grypa
dotarła do Filadelfii, gdzie pierwszego dnia epidemii
w październiku zmarło 711 osób, drugiego już 2600,
a do początku listopada liczba zgonów wynosiła 12 162
osoby. Z Filadelfii grypa przeniosła się do Baltimore,
Waszyngtonu, Nowego Jorku i Chicago, a potem rozprzestrzeniła się na cały obszar Ameryki Północnej, wyspy
Pacyfiku i na Alaskę. Na Alasce były wioski, w których
zmarł co drugi mieszkaniec. Tempo rozprzestrzeniania
się choroby było tak duże, że we wschodnich stanach
próbowano wprowadzić ograniczenia w podróżach.
Jednak hiszpanka była szybsza i atakowała w kolejnych
miejscach. Według różnych źródeł z jej powodu zmarło
od 500 do 675 tysięcy Amerykanów.

A na europejskich frontach…
Kiedy amerykańskie posiłki dotarły do francuskich portów, wirus natychmiast zaatakował stacjonujące
tu wojska, a pierwsi zainfekowani francuscy żołnierze
trafili do szpitali wojskowych kilka dni później. W ciągu
kilku tygodni armia francuska miała już ponad 100 tysięcy nowych zachorowań. Oczywiście chorowała również
ludność cywilna, ale w armii śmiertelność okazała się
trzykrotnie wyższa. Pokonanie kanału La Manche było
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tylko kolejną fazą rozwoju pandemii, a pierwszym dużym
brytyjskim miastem, które nawiedziła grypa, było Glasgow. Miejscowy lekarz Roy Grist sporządził dokładne
opisy przebiegu choroby swoich pacjentów. Początkowo
infekcja zaczynała się dość typowo: gorączką, dreszczami,
bólami mięśni, głowy i gardła. Autor podkreślał jednak,
że u niektórych chorych bardzo szybko pogarszał się stan
ogólny, występowały objawy niewydolności oddechowej,
prowadząc do zgonu. W maju 1918 r. dowództwo brytyjskiej marynarki wojennej meldowało o 10 tysiącach
chorych. W Londynie, który na tle innych miast miał
dobrze rozwinięte służby sanitarne, grypa pojawiła się
w czerwcu, a do końca 1918 roku w całym Zjednoczonym Królestwie zmarło 228 tysięcy osób. Grypa nie
odróżniała narodowości ani stron światowego konfliktu,
nie oszczędziła też wojsk przeciwnika. Na wiosnę 1918
roku Niemcy planowali błyskawiczną ofensywę, by
zdążyć przed przybyciem wsparcia zza oceanu dla wojsk
alianckich. W tym celu przerzucono na front zachodni
ponad milion niemieckich żołnierzy. Jednak i tym razem grypa okazała się szybsza. W maju zdziesiątkowała
37 dywizji przygotowanych do ataku na linii Marny.
Pamiętajmy, że po obu walczących stronach znajdowały
się zimne, wilgotne okopy, a w nich, stanowiąc idealny
cel dla wirusa, przebywali miesiącami w nieustannym
stresie stłoczeni na małej przestrzeni niedożywieni
i zmarznięci mężczyźni. Gdy zaś w nieogrzewanych
wagonach przerzucano ich na kolejne odcinki frontu, ich
stan zdrowia mógł tylko ulegać dalszemu pogorszeniu.
Jak się miała Hiszpania do hiszpanki?
W 1918 roku grypę do Europy sprowadzili amerykańscy żołnierze. Jako że główne ich transporty docierały do portów we Francji, kraj ten stał się naturalnym
początkiem epidemii na starym kontynencie. Gdyby nie
środki transportu (kolej i oceaniczne parowce), wirus
prawdopodobnie rozprzestrzeniałby się wolniej, a może
wręcz zostałby zatrzymany. Tocząca się w Europie wojna
była dodatkowym elementem sprzyjającym ekspansji
choroby, która z żołnierskich okopów przenosiła się na
ludność cywilną. Hiszpania w I wojnie światowej nie
brała udziału i zachowała neutralność. Nie było tam więc
żołnierskich okopów, a i naturalna bariera Pirenejów
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zrobiła swoje i dlatego hiszpanka w Hiszpanii zaistniała
jedynie symbolicznie. A jednak nazwa tej największej
w XX wieku pandemii grypy przylgnęła do niej tak
mocno, że i dziś, po blisko stu latach nie mówimy o niej
inaczej niż „hiszpanka”. Mimo tego błędu nic jednak nie
zmieni faktu, że większość pogodnych mieszkańców
Półwyspu Iberyjskiego nie zna zimnych, wietrznych
i słotnych dni, tym samym obca jest im coroczna atmosfera niepokoju co do możliwości wystąpienia epidemii
grypy. Błąd pozostał błędem.

http://www.flu.gov/pandemic/history/1918/the_pandemic/influenza/influenza5.jpg

Ponadczasowa potęga mediów
Kiedy wiosną i latem 1918 roku co najmniej
⅓ mieszkańców Ameryki i Europy leżała w łóżkach
lecząc grypę, próbowano za wszelką cenę nie dopuścić
do wywołania paniki. Cenzurowano więc informacje
o masowych zachorowaniach, by nie ukazały się w prasie.
Tajemnicy nie udało się jednak dochować, bo blokada
informacji nie dotyczyła neutralnej Hiszpanii. Już pod
koniec maja w Madrycie tamtejsza agencja Fabra wysłała
do agencji Reuters depeszę o dziwnej chorobie, która
zaczyna się nagle, trwa krótko, zabija i znika bez śladu.
Wkrótce grypę zaczęto nazywać hiszpańską, co do dziś
pozostało jej najpopularniejszym przydomkiem, choć
zwano ją też gorączką flandryjską, gorączką trzech dni,
knock-me-down fever, flu, purple death, la grippe lub po
prosu influenzą.

Podróż dookoła świata
nie może się skończyć w Europie
Podróż do Europy nie zakończyła światowej
ekspansji hiszpanki. 15 sierpnia 1918 roku do Freetown,
jednego z najważniejszych zachodnioafrykańskich portów przeładunkowych węgla i miejsca przerzutu wojsk
brytyjskich, australijskich i afrykańskich, wpłynął brytyjski okręt wojenny HMS Mantua. Na jego pokładzie
musieli już być chorzy, gdyż do końca września zachorowało na grypę dwie trzecie mieszkańców miasta, przy
czym na 200 chorych umierały aż trzy osoby. Kolejni
zainfekowani, chcąc uciec przed epidemią, wsiadali do
pociągów i na statki, rozprzestrzeniając chorobę wzdłuż
zachodnioafrykańskiego wybrzeża i linii kolejowych.
Pierwsze dwie fale hiszpanki zajmowały kolejne
tereny. Osoby, które zachorowały w pierwszym ataku
epidemii, wykazywały odporność na nią w następnych
falach zachorowań. Pierwsza fala miała stosunkowo
łagodny przebieg, natomiast druga niosła niespotykaną
do tej pory śmiertelność. Nawet jeśli dane statystyczne
z miast amerykańskich i europejskich robią wrażenie, to
prawdziwe spustoszenie dotknęło wkrótce potem inne
kontynenty. W Indiach w ciągu niewielu tygodni zmarło
od 17 do 20 mln ludzi, w Indonezji – 1,5 mln, a w Japonii
– prawie 400 tysięcy. Na Tahiti i Samoa zmarło tylko 38
tysięcy, ale liczba ta oznaczała, że z powodu epidemii
życie stracił co czwarty lub co piąty mieszkaniec. W samą
porę w skali dramatu nadchodzącego z Europy
zorientowały się władze Australii i wprowadziły
obowiązkową kwarantannę we wszystkich swoich
portach, pozwalając na zejście na ląd dopiero
wtedy, gdy były pewne, że przybysz nie jest zakażony. I chociaż wydawało się, że druga letnio-jesienna zabójcza fala hiszpanki powoli wygasa,
to wczesną wiosną 1919 roku wirus zaatakował
Azję, w szczególności Chiny, charakteryzując się
również tutaj wysoką śmiertelnością.
A co z Polską?
Ponieważ hiszpanka nie oszczędziła żadnej
z części świata, to i Polska musiała się zmagać
z wirusem grypy. Nasza sytuacja polityczna w tym
czasie była bardzo szczególna, a szalejąca grypa
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poza zbieraniem żniwa wśród wojska i ludności cywilnej
była także przyczyną licznych zgonów jeńców podczas
wojny polsko-bolszewickiej i po niej. Choroba dotarła tu
stosunkowo późno, bo pierwsze przypadki dostrzeżono
dopiero w lipcu 1918 roku we Lwowie. Najpierw tak jak
w Europie Zachodniej wraz z transportami wojskowymi
przemieściła się koleją wzdłuż trasy Lwów-Kraków-Katowice (w Krakowie szczyt zachorowań przypadł na
wrzesień), natomiast w Warszawie pojawiła się w październiku. Na szczęście epidemia trwała zaledwie kilka
miesięcy i chociaż nowa fala zachorowań wróciła wiosną
1919 r., to miały one już znacznie łagodniejszy przebieg.
Lektura gazetowych nekrologów potwierdza, że na grypę
umierali wyłącznie ludzie młodzi, dwudziesto- i trzydziestoletni. Niestety w Polsce nie prowadzono rejestrów
epidemiologicznych, trudno więc ocenić, ile dokładnie
osób zmarło. 4 listopada głos zabrała powołana przy
Radzie Regencyjnej Komisja dla Zdrowia Publicznego,
która w uspokajającym tonie wyjaśniała, jak przenosi się
zakażenie grypą i oszacowała częstość zachorowań na
ziemiach polskich na 1%. Członkowie Komisji zalecali
przede wszystkim przestrzeganie zasad higieny: unikanie
zgromadzeń, mycie rąk po powrocie do domu i płukanie
ust oraz gardła. W raporcie końcowym komisji ustalono,
że Środka na wyleczenie nie ma, surowica nie skutkuje.
Poza tymi wskazówkami innych środków ochronnych
przeciwko influency nie znamy i też ich pewnie szybko
nie poznamy. Wydaje się, że społeczna ocena problemu
była znacznie bardziej surowa, a na obecność w życiu
publicznym wskazuje pojawienie się wątku hiszpanki
w literaturze tamtego okresu ( Panny z Wilka Jarosława
Iwaszkiewicza).
Terapie dr. Bronowskiego i innych
Wśród wielu lekarzy, którzy próbowali stawić
w Polsce czoło hiszpance, był ordynator szpitala wojskowego na warszawskim Mokotowie, późniejszy profesor
Uniwersytetu Warszawskiego, doktor Szczęsny Bronowski. W ciągu kilku miesięcy przez jego lecznicę przewinęło się ponad 900 pacjentów, z których zmarło tylko
64. Dla zdumionych takim wynikiem kolegów w 1922
roku dr Bronowski przygotował fachowe opracowanie,
w którym podzielił się swoimi doświadczeniami. Zależnie
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od ciężkości objawów stosował
zróżnicowane
leczenie, a próbował na swoich pacjentach
chyba wszystkiego, co znała
ówczesna medycyna. W najłagodniejszych
przypadkach
radził płukanie
ust i nosa słabymi roztworami
środków odkażających lub nawet
czystą wodą oraz
wciąganie do nosa alkoholowego roztworu kamfory. Podawał gorące napoje, poił winem i koniakiem,
a przede wszystkim dbał, by pacjenta trzymać w cieple.
Gdy zawodziły środki najprostsze, sięgał po chininę,
adrenalinę i środki nasercowe. Zalecał również strychninę i radził wywoływać sztuczne ropnie. Stosował też
dość brutalne działania bodźcowe jak iniekcje z mleka
lub z terpentyny. Jego sposoby leczenia nie różniły się
istotnie od tego, czego próbowali lekarze (i nie tylko
lekarze) w całym ówczesnym świecie. Zachowało się
sporo opisów przebiegu choroby, zwłaszcza w źródłach
angielskich i amerykańskich. U co piątego z zakażonych
lekarze stwierdzali objawy zaawansowanego zapalenia
płuc lub posocznicy. U niektórych postęp choroby był
piorunujący. Żadne leki nie pomagały, więc pojawiały
się bardzo różne pomysły leczenia. Na przykład 3 listopada 1918 r. „News of The World” radził czytelnikom:
Umyj mydłem od środka nos rano i powtórz ten zabieg
wieczorem, zmuś się do kichania o tej samej porze, regularnie spaceruj i jedz kaszę, ewentualnie owsiankę. Pito
także syropy eukaliptusowe, stosowano antyseptyczne
spreje do nosa i gardła, noszono woalki i rękawiczki,
z półek znikała chinina. Stosowano też znacznie mniej
naukowe metody: żuto tytoń, kąpano się w lodowatej
wodzie, okadzano i noszono amulety.

12_2015

grudzień

http://www.flu.gov/pandemic/history/1918/documents_media/photographs/images/nurse_with_mask.jpg

Raport

Raport
niektórzy odbierali jako ograniczenie wolności, a ich
oburzenie dodatkowo podsycały doniesienia mówiące
o nieskuteczności tych działań.

http://www.flu.gov/pandemic/history/1918/documents_media/photographs/images/flu1.jpg

Działania prewencyjne
Choć nie wiedziano, co powoduje tak groźne
objawy, nie było wątpliwości, że choroba przenosi się
drogą kropelkową i zwłaszcza w USA wprowadzono
szereg działań prewencyjnych, które miały zatrzymać
szerzenie się epidemii. W przeciwnym razie nie kazano
by nosić masek na ulicy, nie stosowano by środków dezynfekcyjnych w autobusach i metrze, a przy wejściach
do nowojorskich teatrów i kin nie wisiałyby plakaty
następującej treści: Jeśli jesteś zaziębiony, kaszlesz i ki-

chasz – nie wchodź do środka. Wróć do domu i zostań
w łóżku, dopóki nie wyzdrowiejesz. W kinie nie wolno
kichać, kasłać i spluwać. Jeśli musisz zakasłać – zasłoń
usta chusteczką, a gdy kaszel przedłuża się, natychmiast
wyjdź z sali. Nasze kino uczestniczy w zorganizowanej
przez wydział zdrowia akcji upowszechniania wiedzy
na temat grypy. Dla przyjezdnych organizowano kwarantanny, kazano unikać tłumów, wentylować pomieszczenia, sprzątać kurz i dbać o higienę. Wszędzie wisiały
plakaty przypominające o konieczności częstego mycia
rąk i używaniu oddzielnych ręczników. Nowojorska
kampania przeciwko spluwaniu na ulicy doprowadziła do aresztu blisko 500 niestosujących się do zakazu
osób. Te środki ostrożności nie wszystkim się jednak
podobały. Konieczność noszenia maski, utrudnienia
w komunikacji miejskiej, pozamykane teatry i kina
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Czym naprawdę była hiszpanka?
Chociaż u większości zakażonych osób pierwsze,
typowe dla grypy objawy hiszpanki nie wskazywały
na jej piorunujący przebieg, to wysoką śmiertelność
powodowało głównie szybko się rozwijające krwotoczne zapalenie płuc. Większość pacjentów po kilku
dniach zdrowiała, choć gorsza wydolność oddechowa
utrzymywało się jeszcze przez jakiś czas. Tak było w wypadku około miliarda ludzi, gdyż hiszpanką zaraziła się
jedna piąta (niektórzy mówią nawet o jednej trzeciej)
ludności świata. Tym, co odróżniało hiszpankę od poprzednich epidemii grypy, był jej błyskawiczny rozwój
i łatwość zarażania. Poprzednie epidemie grypy zabijały najsłabszych, czyli starców i dzieci, dlatego krzywa
umieralności przybierała kształt litery U. W wypadku
hiszpanki (z wyjątkiem epidemii w Indiach i Chinach,
gdzie wysoka śmiertelność dotyczyła wszystkich grup
wiekowych) ponad połowa ofiar miała 20-40 lat. Aż 99%
mieszkańców Ameryki i Europy powyżej 65. roku życia
przeżyło pandemię. Zachowały się zapiski szwajcarskiego
lekarza, z których wynika, że wśród swoich pacjentów
nie widział poważniejszego przebiegu zachorowania
u osoby powyżej 50. roku życia.
Wiele teorii, wiele niewiadomych
Na przełomie XX i XXI wieku udało się określić DNA wirusa hiszpanki. To wirus grypy typu
A/H1N1. Analiza jego sekwencji pozwoliła badaczom
wysnuć wniosek, że winowajca wyewoluował z wirusa
ptasiej grypy i był bardzo zbliżony budową do wirusa
świńskiej grypy z 2009 roku. Oczywiście nie wszyscy
badacze podzielają ten pogląd, jednak jest to jedna
z obecnie akceptowanych przez świat nauki teorii. Dość
wcześnie też ustalono, że wirus grypy nieustannie ulega
mutacjom i w jednej komórce żywiciela w ciągu kilku
godzin może wytworzyć do stu różnych kopii. Odtworzony wirus okazał się bardzo zjadliwy. Namnażał się
błyskawicznie w zarażonych nim myszach, wywołując
zapalenie płuc i śmierć w ciągu 3 do 5 dni. Z kolei uczeni
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z University of Wisconsin-Madison, badając zakażone
wirusem hiszpanki makaki, doszli do wniosku, że to
nie sam wirus był bezpośrednio odpowiedzialny za
wysoką śmiertelność wśród zarażonych. Kierujący badaniami Yoshihiro Kawaoka twierdził, że małpy zabił
ich własny układ odpornościowy. Analiza ekspresji
genów u zainfekowanych hiszpanką małp wykazała
nadmiernie wysoką i przedłużoną ekspresję genów
kodujących białka zaangażowane w nieswoistą odpowiedź immunologiczną, Ustalono, że działanie układu
odpornościowego na postępujące zmiany chorobowe
było tak silne, że w reakcji z autoimmunoagresji przez
wywołanie swoistej „burzy cytokinowej” dochodziło do
zintensyfikowania procesów patologicznych w miąższu
płucnym, aż do wywołania niewydolności oddechowej.
Ta teoria tłumaczyłaby wysoką śmiertelność u młodych
osób, bo to właśnie one dysponują najsilniej działającym układem odpornościowym. Są też doniesienia
dotyczące zadziwiającej odporności na zachorowanie
u osób starszych. Niektórzy badacze sugerują, że ekspozycja na wirusa grypy podczas poprzednich pandemii
w latach 1847 oraz 1889-1890 zapewniła tym osobom
odporność. W 2008 roku w „Nature” ukazała się praca
przedstawiająca wyniki badań 32 osób, które przeżyły
epidemię hiszpanki. Osoby te w 1918 roku miały od 1
do 11 lat i albo same pamiętały, albo słyszały o chorym
na hiszpankę domowniku. Najprawdopodobniej więc
wszyscy mieli bezpośredni kontakt z wirusem. U wszystkich badanych zaobserwowano reaktywność surowicy
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na odtworzonego wirusa z 1918 roku, co oznacza, że
w ich krwi nadal znajdowały się przeciwciała skierowane
przeciw temu wirusowi. Takiej reakcji nie wykazywała
surowica pobrana od osób urodzonych między 1926
a 1955 rokiem, a więc niemających w przeszłości kontaktu z hiszpanką. W wyniku dalszych badań u części
badanych osób udało się ustalić limfocyty B (pamięci)
produkujące przeciwciała wiążące białka wirusa. Podano
te przeciwciała myszom zainfekowanym dzień wcześniej
odtworzonym wirusem hiszpanki i okazało się, że wirus
w ich płucach namnażał się znacznie wolniej, a myszy
przeżywają chorobę. Zatem we krwi osób, które przeżyły
pandemię hiszpańskiej grypy, cały czas krążą limfocyty
B (pamięci), które są w stanie produkować przeciwciała
neutralizujące tego wirusa, mimo że od kontaktu z nim
minęło niemal sto lat. Co ciekawe, jeden z badanych
klonów limfocytów B okazał się jeszcze bardziej wyjątkowy. Produkowane przez niego przeciwciała radziły
sobie także z niektórymi z późniejszych wariantów wirusa. Czy dzieje się tak dlatego, że te przeciwciała wiążą
się z kilkoma różnymi białkami, czy też dlatego, że wirus
z 1977 r. przypadkiem miał budowę zbliżoną do wirusa
hiszpanki, tego do końca jeszcze nie wiemy, ale wydaje
się pewne, że nasi pradziadkowie mogą mieć we krwi
potężną broń, którą być może dałoby się wykorzystać,
gdyby groziła nam kolejna pandemia grypy. Kto to wie?
A po hiszpance…
Analiza genomu wirusa hiszpanki nie ujawniła
żadnych szczególnych cech, którym można by przypisać
jego wyjątkową zjadliwość. Hiszpanka nie zdradziła więc
jeszcze swoich tajemnic, ale też żadna kolejna epidemia
grypy (azjatycka w latach 1957-58, Hongkong
1968-70 i rosyjska 1977-78) nie była już tak zabójcza jak ona. Szacuje
się przecież, że w latach
1918-1919 zachorowało na hiszpankę według
różnych źródeł od 500
milionów do 1 miliarda osób, a zmarło w jej

http://www.flu.gov/pandemic/history/1918/documents_media/photographs/images/massachusetts1.jpg
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Pamiętamy o epidemiach
Druga połowa XX wieku także przyniosła wiele
groźnych chorób, których przebieg miał charakter epidemiczny. W 1957 r. wybuchła epidemia grypy w Chinach.
Stamtąd choroba szybko rozprzestrzeniła się na inne
kraje azjatyckie i według
szacunków pochłonęła do
4 mln ofiar. Do wybuchu
kolejnej wielkiej epidemii grypy doszło w 1968 r.
Pandemia szybko ogarnęła Hongkong, a po dwóch
tygodniach od wybuchu
chorowało już pół miliona mieszkańców miasta. Z Hongkongu wirus
przeniósł się do innych
krajów azjatyckich i zaatakował mieszkańców Tajwanu, Filipin, Singapuru
oraz Wietnamu. Rozwój
choroby ułatwiał rozwój
transportu lotniczego.
Szacuje się, że z powodu tej epidemii zmarło
milion osób. W 2003 r.
azjatyckie miasta ogarnęła
kolejna fala zachorowań.
Tym razem było to SARS.
Choroba po raz pierwszy
pojawiła się pod koniec
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2002 r. w prowincji Guangdong,
na południu Chin. Wirus, który
uprzednio atakował zwierzęta,
zmutował, pokonał barierę międzygatunkową i przeniósł się na
człowieka. Choroba dotarła do
kilkudziesięciu krajów. Potężny
niepokój na świecie spowodował też wirus świńskiej
grypy. Pandemia grypy A/H1N1 w latach 2009-2010
zabiła 400 tys. osób, a prawie 200 tys. zmarło na skutek powikłań. Obecność tego wirusa potwierdzono na
wszystkich zamieszkałych kontynentach. Dżuma, hiszpanka i czarna ospa zabiły na świecie co najmniej ponad
miliard ludzi. Pytanie o zagrożenie epidemiami wróciło
niedawno, kiedy świat przestraszył się eboli. Niemal
wszystkie ofiary były mieszkańcami Gwinei, Liberii
i Sierra Leone. Ale ebola opuściła już Afrykę. Pojawiły
się też pierwsze przypadki zachorowań w krajach
Europy Zachodniej i USA.
Świat nie daje
nam zapomnieć o epidemiach. Nadal, mimo
ogromnego postępu
cywilizacyjnego, mimo
tylu odkryć naukowych,
wiedzy o tym co się dzieje
w każdej komórce żywego
organizmu, nie potrafimy
skutecznie wyeliminować
gróźb epidemii. Ale obecnie potrafimy je ograniczać, a to już coś! Każdego dnia w placówkach
naukowych całego świata
mądre głowy myślą, jak
do epidemii nie dopuszczać i jak z nimi walczyć.
Czekamy na efekty tego
myślenia!
http://www.flu.gov/pandemic/history/1918/the_pandemic/influenza/chicago_poster_1918l.jpg

wyniku 50-100 milionów. Dla
porównania w wyniku działań
wojennych na frontach I wojny
światowej zginęło w walkach
9 milionów żołnierzy. Co prawda hiszpanka minęła tak nagle,
jak się pojawiła, ale strach, jaki
pozostawiła po sobie, trwał całe lata. Nawet dzisiaj przy
pojawieniu się kolejnych odmian grypy porównujemy
ją z hiszpanką i zastanawiamy się, czy przybierze tak
niszczące rozmiary…

http://www.flu.gov/pandemic/history/1918/documents_media/photographs/images/south_carolina.jpg
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Ciała obce w drogach
oddechowych u dzieci
Krystyna Knypl

Na rynku książek medycznych dostępne jest już dwudzieste
wydanie najsłynniejszego podręcznika dla pediatrów Nelson
textobook of pediatrics autorstwa Roberta M. Kliegmana, Bonity M.D. Stanton, Josepha St. Geme’a, Niny F. Schor, Richarda E.
Behrmana. Książka jest piękna pod każdym względem, ale najpiękniejsze w niej jest
to, że w prosty, a zarazem wyczerpujący sposób opisuje poszczególne aspekty rozwoju dziecka. Na początek poszerzyłam swoją wiedzę o jednym ze stanów nagłych.

Z

adławienie jest jedną z częstszych przyczyn zachorowań i zgonów wśród małych dzieci, zwłaszcza
poniżej 4. roku życia. Dzieje się tak, ponieważ drogi
oddechowe małych dzieci są bardzo wrażliwe na wszelkie
bodźce, a umiejętność połykania nie jest jeszcze w pełni
wykształcona.
Niemowlaki i maluchy zaczynające chodzić używają jamy ustnej do poznawania otaczającego świata – to
zdanie w znakomitym podręczniku pediatrii czytam
z satysfakcją, ponieważ moje prywatne określenie na
ten etap rozwoju dziecka brzmi „poznanie świata przez
otwór gębowy”.
Najwięcej
ofiar zadławienia
to właśnie niemowlaki i małe
dzieci (fig. 387-1).
Dzieci poniżej 3.
roku życia stanowią 73% wszystkich
przypadków. Małe
dzieci mogą też
połykać zabawki
podane im przez
starsze rodzeństwo.
Najczęściej
aspirowanymi do
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dróg oddechowych są: jedzenie, monety, baloniki i zabawki. W jednej trzeciej są to orzechy, zwłaszcza orzeszki
ziemne. Ponadto fragmenty marchewki, jabłka, arbuza,
ziarna fasoli, słonecznika, popcorn. Mogą też być aspirowane małe zabawki lub ich części. Twarde cukierki
i gumy do żucia także są na tej liście. Inne połykane
rzeczy to spinki, biżuteria, drobne przedmioty. W latach
1972-1992 United States Consumer Product Safety
Commission odnotowała 449 zgonów dzieci wskutek
zaaspirowania do dróg oddechowych drobnych przedmiotów niebędących żywnością.
Dziecko po urodzeniu jest zdolne do ssania i połykania, ma także kilka odruchów, takich
jak odruch gardłowy,
kaszel czy zamykanie
głośni, które chronią
przed aspirowaniem
pokarmu do dróg
oddechowych. Pomimo silnego odruchu gardłowego drogi
oddechowe małych
dzieci są bardziej
podatne na zatkanie
niż u osób dorosłych
z kilku powodów – są
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mniejszych rozmiarów, a śluz i wydzielina dróg oddechowych mogą otaczać ciało obce, utrudniając jego
usunięcie przez strumień powietrza. Ponadto u małego
dziecka strumień powietrza wytwarzany podczas kaszlu
ma słabszą siłę i jest mniej skuteczny w usuwaniu ciała
obcego z dróg oddechowych.
American Academy of Pediatrics zaleca, aby
dzieciom poniżej 5. roku życia nie podawać twardych
cukierków, gumy do żucia oraz żeby owoce i warzywa
kroić na bardzo małe kawałki.
Najpoważniejszym powikłaniem obecności ciała
obcego w drogach oddechowych jest całkowite zamknięcie ich światła. Okrągłe lub kuliste produkty, takie jak
hot dogi, orzeszki, cukierki, winogrona są najczęstszą
przyczyną całkowitego zatkania dróg oddechowych
u małych dzieci.
Całkowite zatkanie dróg oddechowych należy
rozpoznawać, gdy przytomne dziecko po incydencie
zakrztuszenia się nie może mówić lub kaszleć.
Objawy kliniczne
Są trzy fazy niedrożności w następstwie dostania
się ciała obcego do dróg oddechowych dziecka:
• faza początkowa – nagły kaszel, dławienie, krztuszenie
się następują zaraz po zaaspirowaniu ciała obcego do
dróg oddechowych
• faza bezobjawowa – ciało obce umiejscawia się w drogach oddechowych, odruchy obronne osłabiają się i objawy podrażnienia dróg oddechowym zmniejszają się
• faza powikłań – niedrożność, uszkodzenie lub zakażenie
to komplikacje, które rozwijają się w najbliższym sąsiedztwie ciała obcego; mogą wystąpić takie objawy jak
gorączka, kaszel, krwioplucie, zapalenie płuc, niedodma.

Rozpoznanie
Objawy wskazujące na prawdopodobne dostanie
się ciała obcego do dróg oddechowych u dziecka nigdy
nie mogą być lekceważone. Brak objawów z kolei może
być mylący. Epizody krztuszenia się lub kaszlu z towarzyszącym świszczącym oddechem sugerują obecność ciała
obcego w drogach oddechowych. Ponieważ orzeszki
są najczęściej stwierdzanym ciałem obcym w drogach
oddechowych, w przypadku wystąpienia takich objawów
trzeba koniecznie zapytać o spożywanie orzeszków.
W razie potwierdzenia ich jedzenia konieczne jest
szybkie wykonanie bronchoskopii. Lokalizacja ciała
obcego w obrębie dróg oddechowych jest następująca
– w 58% przypadków jest to prawe oskrzele, w 10% jest
to tchawica lub krtań. W pojedynczych przypadkach
może dojść do obustronnego ulokowania się ciał obcych lub do przemieszczania się ciał obcych z płata do
płata płucnego. Niekiedy ciało obce może dostać się do
przełyku, uciskać na tchawicę i sugerować lokalizację
w drogach oddechowych. W 15-30% nie występują
objawy. Nieprzezroczyste ciała obce są tylko w 10-25%.
Niekiedy CT pomaga zlokalizować takie ciało obce jak
rybia ość.
Jeżeli miały miejsce podejrzane okoliczności,
należy wykonać bronchoskopię pomimo negatywnego
wyniku badań obrazowych. Wywiad chorobowy jest
najważniejszym elementem w decyzji o wykonaniu
bronchoskopii.
Leczenie
Leczenie polega na usunięciu ciała obcego metodą endoskopową.
Krystyna Knypl

Nowości
Zielona herbata wywiera korzystne działanie u kobiet z cukrzycą
„Journal of Diabeties Research” (październik 2015) opublikował doniesienie Regular
Chinese Green Tea Consumption Is Protective for Diabetic
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Retinopathy: A Clinic-Based
Case-Control Study Ma Q
i wsp. omawiające ochronny
wpływ zielonej herbaty u osób
z cukrzycą. Autorzy porównali

obraz dna oczu u dwóch grup
pacjentów po 100 osób z retinopatią cukrzycową pijących
zieloną herbatę i niepijących
jej. Oceniono, że picie zielonej

herbaty przez co najmniej rok
zmniejsza ryzyko wystąpienia
retinopatii o 50%.
(K.K.)
Źródło: http://www.hindawi.
com/journals/jdr/2015/231570/
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Mechanika człowieka z rysunkami Leonarda da Vinci

Tajemnice
geniuszu

• Na księgarskich półkach pojawił się piękny album
Martina Claytona i Rona Philo Leonardo da Vinci:
Mechanika człowieka. Jest pani współredaktorem
polskiego wydania. Proszę o przybliżenie okoliczności,
w których Leonardo da Vinci stworzył serię rysunków
poświęconych anatomii. Z jakich źródeł artysta czerpał
wiedzę o budowie człowieka?
– Anatomią człowieka Leonardo zainteresował się
najprawdopodobniej podczas pobytu w Mediolanie, do
którego przeniósł się z Florencji zimą 1482 roku. Tam
podjął pierwsze studia anatomiczne i tam ok. 1489
roku powstał zarys planowanego przez mistrza traktatu
anatomicznego. Traktat miał obejmować wiedzę o ciele
ludzkim od poczęcia i rozwój płodu, przez rozwój
dziecka, a w dalszej części omawiać miał ciała dorosłego
mężczyzny i kobiety. Przedmiotem analizy miały być
jednak nie tylko poszczególne układy ludzkiego ciała
(układ kostny czy krwionośny i inne), ale też „uniwersalne stany człowieka”, w tym radość, smutek, strach,
odwaga, a także związek tych stanów i uczuć z ciałem.
Traktat zakrojony był zatem bardzo szeroko, ale Leonardo
nie był w stanie dokładnie zgłębić tych zagadnień, bo
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XV
wieku nie miał stałego dostępu do ludzkich ciał. Jego
wiedza w tej dziedzinie pochodziła z obiegowych sądów,
wniosków z sekcji zwierząt i własnej spekulacji. W 1489
roku wszedł w posiadanie ludzkiej czaszki, którą piłował i analizował, zajmując się przy okazji problemami
percepcji. Gromadził również bibliotekę anatomiczną,
najprawdopodobniej posiadał kompendium medyczne
Johannesa de Kethama, podręcznik chirurgii Guida de
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Fot. Krystyna Knypl

Grażyna Bastek, dr historii sztuki,
kustosz malarstwa włoskiego
w Muzeum Narodowym w Warszawie,
odpowiada na pytania
„Gazety dla Lekarzy”.

Cauliaca i traktat anatomiczny Mondiana. Z czasem
jednak Leonardo miał możliwość przeprowadzania
coraz częściej sekcji ludzkich ciał. Zimą 1507/1508
przeprowadził sekcję ciała starego człowieka i ją opisał.
W późniejszych notatkach zapisał, że przeprowadził
około dziesięciu sekcji. Ostatecznie można przypuszczać
z różnych notatek mistrza, że dokonał około trzydziestu
sekcji zwłok. Najwięcej podczas zimy 1510/1511, gdy
pracował ręka w rękę z lekarzem i anatomem Marcantoniem della Torre na uniwersytecie w Pawii.
• Czy po przeprowadzeniu studiów anatomicznych
w późniejszych dziełach, na obrazach, anatomia Leonarda da Vinci jest bardziej szczegółowa, doskonalsza,
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bardziej zgodna z tym, co pokazują atlasy anatomiczne?
– Podejmowane przez Leonarda badania anatomiczne znajdują wyraźne odbicie w jego pracach
artystycznych. Tak jest na przykład w wypadku nieukończonego obrazu przedstawiającego św. Hieronima
z Pinakoteki Watykańskiej. W tym dziele zawarte są
doświadczenia zebrane podczas studiów nad ludzką
czaszką i mięśniami. Podczas pracy nad pomnikiem
Francesca Sforzy w Mediolanie Leonardo dokonywał
badań i sekcji ciał końskich. Ostatnia wieczerza to studium wpływu emocji na ciało, jego wygląd i ekspresję.
Kto wie, czy za uśmiechem Mony Lisy również nie kryje
się świadomość mięśni twarzy, które delikatnie uniosły

usta modelki. Wydaje się jednak, że rysując i malując
czy to ludzkie, czy to zwierzęce ciała Leonardo korzystał
przede wszystkim z własnych doświadczeń i badań nad
proporcjami i anatomią. Wiedza anatomiczna Leonarda
narastała z czasem. Największe osiągnięcia mistrza w tej
dziedzinie pochodzą z ok.1510 roku, gdy miał już 58 lat
i już raczej nie malował. Skupił się wówczas na pracy
nad traktatem anatomicznym, którego, jak wiemy, nigdy
jednak nie ukończył. Nosi on dzisiaj nazwę Manuskrypt
anatomiczny A i składa się z 240 rysunków wraz ze
szczegółowymi opisami. Jest doskonały artystycznie,
ale należy go również traktować jako poważną pracę
naukową.
• Jaki aspekt zachęcił panią do zostania współredaktorem tego pięknego albumu – tematyka,
doskonałość rysunków czy może jeszcze coś
innego?
Rysunki anatomiczne Leonarda da Vinci
są zachwycające z co najmniej kilku powodów.
Leonardo był niezwykle zręczny manualnie,
dzięki czemu sprawnie przeprowadzał sekcje
ludzkich i zwierzęcych ciał, chociaż najprawdopodobniej nikt go tego w systematyczny sposób nigdy nie uczył. Ponadto głęboko wnikał
w budowę badanych przez siebie ciał, starał się
zrozumieć ich strukturę i wzajemne powiązania
poszczególnych układów i części. Wreszcie, był
genialnym rysownikiem, dzięki czemu dokonane
obserwacje bez większego trudu przenosił na
papier. Z połączenia tych różnorodnych talentów
i umiejętności powstały studia anatomiczne,
które swoją wnikliwością i dokładnością dają
się porównywać ze współczesnymi analizami
dokonywanymi za pomocą wyrafinowanego
sprzętu medycznego. W dodatku rysunki te są
po prostu piękne. Z jakiejkolwiek strony nie
analizowalibyśmy anatomicznych rysunków
Leonarda, spotykamy się z zaskakującą doskonałością. Praca nad takim materiałem to więcej
niż przyjemność.
Rozmawiała
Krystyna Knypl
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Mechanika człowieka z rysunkami Leonarda da Vinci
Fot. Krystyna Knypl

Piękno anatomii
człowieka
Dariusz Białoszewski, dr hab. n. med.,
kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału
Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
redaktor naczelny recenzowanego czasopisma
„Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja”,
odpowiada na pytania „Gazety dla Lekarzy”.
• Na księgarskich półkach pojawił się piękny album
Martina Claytona i Rona Philo Leonardo da Vinci:
Mechanika człowieka. Jest pan współredaktorem
polskiego wydania tego albumu. Co zachwyca ortopedę i jednocześnie miłośnika anatomii prawidłowej
w rysunkach mistrza?
Przede wszystkim ich innowacyjność. W swoich
rysunkach Leonardo nie tylko nowatorsko odwzorowuje
struktury anatomiczne, ale w wielu notatkach, kreślonych na marginesach kartonów specyficznym dla siebie
pismem, zastanawia się, jak one ze sobą współpracują
i jakie są implikacje czynnościowe takich zależności.
Fascynujące są w tym względzie wymyślone
przez Mistrza schematy sznurkowe. Te zdumiewająco
czytelne analizy biomechaniczne wraz z przynależnymi im opisami to temat na osobną książkę – łączą one w sobie nie tylko ideę warstwowej anatomii
przestrzennej, swoistej anatomicznej tomografii, ale
również podejmują próby zrozumienia zasad działania
ciała ludzkiego. Podobnie niezwykłe są podejmowane
przez Mistrza próby z obszaru anatomii topograficznej, dotyczące sposobów obrazowania tych samych
rejonów anatomicznych widzianych z różnych kierunków, płaszczyzn i w różnych zakresach kątowego
widzenia przez obserwatora – to przecież nic innego
jak pomysł na obrazowanie trójpłaszczyznowe, czyli
dzisiejsze rekonstrukcje 3D – Leonardo da Vinci także
i tu okazuje się prekursorem! Szczególny smak kartonów
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anatomicznych Leonarda polega też na tym, że są one
tylko szkicem do dzieła, które miało być prawdziwym
traktatem o anatomii narządu ruchu, zawierającym
zarówno aspekty anatomii prawidłowej, topograficznej,
jak i czynnościowej, a wszystko zilustrowane genialnymi, i jak już mówiłem, innowacyjnymi rysunkami
oraz oparte na niezwykle ciekawych dociekaniach
naukowych ich twórcy.
• Czy inne dzieła Leonarda da Vinci są równie ciekawe
pod względem mechaniki i budowy ciała człowieka?
Wszystkie dokonania Leonarda, w których odwzorowuje on ciało ludzkie, czyli rzeźby i obrazy są
perfekcyjne pod względem ich anatomicznej doskonałości. Niezwykle interesujące są również dokonania
Leonarda w zakresie konstrukcji różnych maszyn, które
z jednej strony są rewolucyjne koncepcyjnie i doskonałe mechanicznie a z drugiej strony uwzględniają, co
rzadko się dostrzega, zasady ergonomii, czyli, ogólnie
rzecz ujmując, wygodę człowieka je obsługującego. Ta
ergonomia wynika z kolei bezpośrednio z wiedzy o budowie ciała człowieka i jego anatomii czynnościowej,
czyli kinezjologii.
• Współczesny człowiek tkwi znieruchomiały przed
komputerem i telewizorem przez większą część dnia.
Czy taka sylwetka jest ciekawym obiektem dla rysownika?
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Raczej dla naukowca. Tu można nawiązać do
mojej poprzedniej konkluzji. Czynnościowa analiza
anatomiczna pozycji siedzącej pozwala na identyfikację
obszarów poddawanych szkodliwym dla narządu ruchu
przeciążeniom statycznym. Końcowym rezultatem

takich analiz są szczegółowe programy zapobiegawcze
obejmujące nie tylko optymalizację ergonomii stanowisk
pracy, ale również stale udoskonalane zasady i techniki
tzw. fizjoterapii profilaktycznej.
Rozmawiała
Krystyna Knypl
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Dylematy

Przemyślenia
młodej matkirezydentki
Barbara Iwanik

Zanim napisałam niniejszy tekst, odbyłam niezliczone rozmowy z doświadczonymi mamami, często lekarkami. Ich opowieści dały mi do myślenia.
W pierwszych słowach chcę więc wyrazić podziw
dla wszystkich matek, które znalazły w sobie siłę,
by godzić życie zawodowe z rodzinnym. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak było to trudne
w czasach, w których nikt nie słyszał o akcji „Rodzić po ludzku”, nie było prywatnych żłobków, zakupów przez internet, chusteczek
nawilżanych i pampersów (!). Wiele mam musiało zadowolić się czteromiesięcznym
urlopem macierzyńskim, a o urlopach ojcowskich można było tylko pomarzyć...
Bardzo się cieszę,
że dziś, będąc młodą matką, mogę towarzyszyć mojemu
dziecku przez pierwszy rok życia, dostając przy tym
80% wynagrodzenia. Cieszę się, że mój mąż skorzystał
z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Trafiłam na
pracodawcę, dla którego moja ciąża nie stanowiła przeszkody w podpisaniu umowy o pracę. Uniknęłam, jakże
częstych, krytycznych, wścibskich uwag, a kierownictwo
oddziału pomogło poukładać zawodowe obowiązki
i staże w sposób umożliwiający mi pracę do końca
ósmego miesiąca ciąży.
Wszystkie te prorodzinne zmiany są owocem
starań wielu dobrych ludzi. Nie do przecenienia jest
wkład pracujących rodziców, którzy swoją postawą
udowadniają każdego dnia, że mając dzieci, można być
kreatywnym i sumiennym pracownikiem.
Nie byłabym jednak sobą, gdybym nie zastanawiała się, co jeszcze można zrobić, aby młodym rodzicom
żyło się w pracy coraz lepiej.
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Mam wrażenie,
że mama-rezydentka żyje w wiecznym rozdarciu. Z jednej strony każdy dzień spędzony z dzieckiem w domu
wydłuża realizację programu specjalizacji, zdarza się
nawet, że ordynator wydzwania i zachęca młodą matkę do
skrócenia urlopu macierzyńskiego. Z drugiej zaś strony
jest spojrzenie małego człowieka, który najbardziej na
świecie potrzebuje matczynej bliskości.
Trudno wyjeżdżać na konferencje i kursy, zostawiając w domu swój największy skarb. Trudno skupić
się na wykładach, martwiąc się o dziecko.
Trudno realizować staże kierunkowe w oddalonych od domu ośrodkach.
Trudno pożegnać się z ukochanym płaczącym
malcem w żłobku, by leczyć obcych ludzi.
Trudno być na bieżąco z medyczną prasą, gdy
pada się na twarz, a trzeba jeszcze przeczytać całą serię
Muminków na dobranoc (niemowlęta równie dobrze
zasypiają podczas głośnej lektury „Medycyny Praktycznej”
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Najważniejsze pytania

przez dziecko 4. roku życia?
Jak praktycznie rozwiązać
odrabianie np. 200 zaległych
dyżurów? Czy jednostka
szkoleniowa ma obowiązek
2. Czy warunkiem niezbędnym do przyjęcia przez
zapewnić lekarzowi możliwość
Ministerstwo Zdrowia wniosku o przedłużenie
realizacji tak dużej liczby dyNie jest jasne,
szkolenia specjalizacyjnego jest ostemplowanie go
jak pogodzić
żurów? W jakim czasie należy
pieczęciami konsultanta wojewódzkiego z danej
je odrobić? Czy pracownik,
prawa rodzica wynikające z kodziedziny medycyny oraz kierownika specjalizacji?
deksu pracy z realizacją szkolektóry przez cały okres szkole3. Czy lekarz rezydent będący rodzicem dziecka do
nia specjalizacyjnego.
nia
specjalizacyjnego ma pod
lat 4 może odmówić pracy w godzinach nocnych
Według ustawy z 5 grudopieką dziecko do lat 4, może
i nadliczbowych, mimo że wymóg ten jest zawarty
nia 1996 r. o zawodach lekarza
podejść do egzaminu specjaw programie specjalizacji? Jeśli tak, to czy jednostka
szkoleniowa ma obowiązek zapewnić lekarzowi
i lekarza dentysty okres trwalizacyjnego i uzyskać tytuł
możliwość
realizacji
zaległych
dyżurów
po
ukońnia szkolenia specjalizacyjnego
specjalisty, mimo że nie zreulega przedłużeniu o czas nie- czeniu przez dziecko 4. roku życia?
alizował określonych prograobecności lekarza w pracy zwią- 4. Czy pracodawca ma obowiązek respektować
mem specjalizacji dyżurów?
prawo matki-rezydentki do korzystania z godzinnej
zanych z opieką nad dzieckiem
A może powinien poczekać
przerwy na karmienie wliczanej do czasu pracy? Czy
i prawem kobiety do przerwy
do 4. urodzin najmłodszej poprzerwy te traktowane są jako element szkolenia
na karmienie. Brakuje jednak
ciechy, a następnie, przez lata,
specjalizacyjnego, czy też wymagają odrobienia po
dokładniejszych uregulowań
charytatywnie odpracowywać
zakończeniu karmienia dziecka?
dotyczących możliwości wynocami zaległe godziny?
dłużenia specjalizacji. Nie wiadomo, czy istnieje górRealizowanie programu specjalizacji w trybie
ny limit, powyżej którego specjalizacji nie da się już
rezydenckim jest nie tylko wyborem, inwestycją w rozwydłużyć. Obecnie każdy wniosek rozpatrywany jest
wój czy intelektualnym wyzwaniem, ale również coindywidualnie przez Ministerstwo Zdrowia. Wniosek
dzienną, etatową pracą, która w świetle kodeksu pracy
wymaga jednak podpisu kierownika specjalizacji oraz
powinna roztaczać nad młodymi rodzicami parasol
konsultanta wojewódzkiego z danej dziedziny medycyny.
bezpieczeństwa.
Trudno się dziwić, że osoby te nie zawsze są przychylne
wydłużeniu specjalizacji (i tym samym blokowaniu
Trudno się połapać
miejsca szkoleniowego przez matkę przebywającą np.
w zagmatwanej rzeczywistości prawnej. Obawiam się, że
trzeci rok na urlopie wychowawczym). Jak pogodzić
żadne, nawet najlepsze, rozporządzenia i przepisy nie
interesy tych grup?
rozwiążą problemów młodych matek, jeśli nie spotkają
Wart rozpatrzenia wydaje mi się również prosię z przyzwoitością, dobrą wolą i empatią przełożonych.
blem sprawowania dyżurów przez lekarza wychoWszystkim młodym rodzicom życzę wspaniałych,
wującego małe dziecko do lat 4. Zgodnie z art. 178
wyrozumiałych szefów i satysfakcji z wykonywanej pracy.
kodeksu pracy pracownika opiekującego się dzieckiem
Za jakiś czas część z nas, dzisiejszych rezydentów, zasiądo ukończenia przez nie 4. roku życia nie wolno bez
dzie na kierowniczych stanowiskach. Nie zapominajmy
jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych
wtedy o ząbkowaniu, kolkach niemowlęcych i poranoraz w porze nocnej. Program specjalizacji wymaga
nym wyprawianiu zaspanych dzieci do przedszkola. To
jednak od lekarza rezydenta zrealizowania określonej
przecież samo życie.
liczby dyżurów. Czy dopuszczalne jest zatem, aby lekarz
Barbara Iwanik
zrealizował wymagane dyżury dopiero po ukończeniu
młodszy asystent na oddziale chemioterapii

– przetestowane osobiście).
O nauce do państwowego egzaminu specjalizacyjnego w towarzystwie potomstwa nawet
nie wspomnę.
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1. Czy istnieje limit czasowy, powyżej którego nie
można przedłużyć szkolenia specjalizacyjnego
z przyczyn związanych ze sprawowaniem opieki nad
dzieckiem (urlopy macierzyńskie i wychowawcze)
oraz zwolnieniami lekarskimi?
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Dzielny pacjent, czyli jaki?
Katarzyna Kowalska

Dzieci w gabinetach pediatrów dostają naklejkę „Dzielny pacjent”. Obcując z krajową ochroną
zdrowia dochodzę do wniosku, że takie naklejki powinny przysługiwać także dorosłym pacjentom.
Rodzice zaś chorych dzieci powinni nosić naklejki „Bardzo dzielna mama” lub „Bardzo dzielny tata”.

W

Fot. Katarzyna Kowalska

ostatnich latach zgromadziłam doświadczenie
z bycia pacjentką w polskim systemie ochrony
zdrowia, a od kilku miesięcy poznaję system francuski.
Gdybyśmy porównali korzystanie z usług medycznych
z podróżą koleją, to we francuskim systemie po wykupieniu biletu wsiadam do pociągu i jadę, natomiast
w polskim systemie jestem nie tylko pasażerem, ale
także maszynistą. W Polsce muszę czuwać nad wszystkim, myśleć za wszystkich i koordynować całą strategię
leczenia. We Francji jestem niezmiennie zaskakiwana
tym, że gdy wchodzę do gabinetu np. okulisty, to zna
on stan mojego dziecka, ponieważ pediatra przesłał mu
pocztą całą historię choroby.
Jest mi miło, że przyjęty do szpitala niemowlak ma urzędowo przydzielone pieluchy, a na korzystanie
z rodzicielskiego zaopatrzenia
w tym zakresie patrzy się wręcz
krzywo. W kraju w krytycznej
sytuacji oczywiście dostanę pieluchę, ale atmosfera jest taka,
jakbym żądała czegoś mojemu
dziecku nienależnego.
Gdy spędzając na
okrągło czas z niemowlakiem
w krajowym szpitalu potrzeWidok z okna jest gratis
buję wyjść do łazienki, muszę
zostawić dziecko samo przy
otwartych drzwiach. We francuskim szpitalu mogę liczyć na
salę jednoosobową z kompletną łazienką. W polskim szpitalu
sala jednoosobowa miała jedynie umywalkę, a łazienka i WC
były wspólne, na korytarzu.
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Są tu specjalne osoby (nazywam je paniami świetliczankami), które można poprosić o minidyżur przy
dziecku, gdy mama musi wyjść na kilka chwil.
Inny sympatyczny zwyczaj – na drzwiach sali
jednoosobowej przywiesza się kartkę z imieniem przebywającego tam pacjenta.
Miłym zjawiskiem jest obecność wolontariuszy
(często są to seniorzy), którzy zaglądają do sal z ofertą
rozmowy albo zabawiają dzieci oczekujące z rodzicami
przed gabinetem lekarza. Można także spotkać klaunów wywołujących uśmiech na twarzyczkach małych
pacjentów. Rodzicowi jest przez chwilę lżej i może
nawet pomyśleć, że sam jest dzieckiem uczestniczącym
w przedstawieniu.
Telefon od pracownika szpitala do rodzica, że
skończono zabieg i dziecko
przejechało z sali operacyjnej
do sali wybudzeniowej, działa kojąco na skołatane nerwy.
Lista różnic jest
długa – po części wynikają
z odmienności kulturowych,
po części z różnic organizacyjnych, a także z tradycji.
Oczywiście nigdy
pełni szczęścia. Jest haczyk:
za wszystko trzeba słono zapłacić. Pacjenta nieubezpieczonego obowiązują stawki
z pierwszej kolumny tabeli,
ubezpieczonego – z drugiej. Można się oczywiście
dodatkowo ubezpieczyć od
kosztów leczenia.
q
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Wyposażenie
Justyna Kostempska

Tym razem* rozważania o turystyce w aspekcie nieco bardziej przyziemnym – czyli
o sprzęcie słów kilka. Temat budzi wiele wątpliwości u początkujących adeptów włóczęgi wszelakiej, a asortyment sklepów ze sprzętem trekkingowym może przyprawić
o zawrót głowy, podobnie jak rozrzut cen. Na co zatem warto zwrócić uwagę?
Buty
Pierwszą rzeczą, na której wzrok nasz spocznie
przed wyprawą, powinny być z pewnością buty turystyczne – bo trampki, adidasy czy miejskie buty „sportowe” zupełnie nie sprawdzają się w górach. W ofercie sklepów jest
mnóstwo modeli zarówno niskich, jak i wysokich butów
turystycznych. W góry zdecydowanie polecam te drugie.
Cholewka powinna stabilizować staw skokowy (ważne,
by nawet dla dziecka wybierać obuwie sznurowane, a nie
zapinane na rzepy!). Istotna jest podeszwa zapewniająca
dobrą przyczepność (bieżnik!), klasyką gatunku jest tu
oczywiście vibram, chociaż ma on dzisiaj niemało profesjonalnej konkurencji. Niektóre buty w przedniej i tylnej
części podeszwy mają specjalny „ząbek” do przypięcia
raków – to propozycja dla doświadczonych piechurów,
którzy pokuszą się o zimowe wędrówki w wyjątkowo
trudnych i wymagających technicznie warunkach gór
typu alpejskiego. Zawsze jednak podeszwa powinna
być na tyle gruba, byśmy nie odczuwali pod nią ostrych

kamieni lub też mogli przejść w bród przez kałużę czy
nawet niewielki strumień, nie mocząc tkaniny buta.
Co się tyczy tkanin – producenci proponują zarówno
buty skórzane (często szyte z jednego kawałka skóry
czy nubuku, by but nie przemakał na szwach), jak i ze
specjalnych tworzyw. Membrana taka zapewnia oddychalność – dzięki niej noga mniej się poci nawet przy
długiej i mozolnej wędrówce, a także nieprzemakalność
(do pewnego stopnia oczywiście ;-)). Wszystkie opisane
właściwości turystycznego obuwia mogą zadecydować
o naszym bezpieczeństwie na szlaku, dlatego na butach
nie oszczędzajmy! Obok bezpieczeństwa najważniejsze wymaganie, jakie stawiamy obuwiu – to wygoda.
Wszak nasze nogi spędzą w tych butach kilka, a nawet
kilkanaście godzin dziennie – but nie może uciskać,
obcierać, nie może psuć radości z wędrówki! By tak było,
warto zwrócić uwagę także na skarpety – grubsze niż
te używane na co dzień, miękkie, najlepiej bezszwowe
sprawdzają się znakomicie.

*Poprzedni raz to Dlaczego właśnie góry, GdL 10/2015 s. 37
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Odzież
Pogoda w górach bywa kapryśna – turysta nawet
na jednodniowej wycieczce rozpoczętej w słoneczny ranek pod bezchmurnym niebem musi się liczyć z ryzykiem
załamania pogody. Dlatego warto zainwestować w termoaktywną bieliznę, a ponadto zawsze mieć w plecaku
ciepłe okrycie – najlepiej sprawdzają się wypróbowane
od lat bluzy i spodnie polarowe, które są lekkie; dodatkowo mają one tę przewagę nad bluzą bawełnianą czy
swetrem, że szybko schną. Ponadto – podobnie jak wełna
owcza – grzeją nawet wtedy, gdy są mokre.
Dobrym rozwiązaniem – choć zdecydowanie
droższym – są spodnie i kurtki typu windstopper –
w odróżnieniu od polarowych chronią także przed
wiatrem, którego intensywność zwykle wzrasta wraz
z wysokością, szczególnie na otwartym terenie (wie
o tym każdy, kto miał szczęście bywać na połoninach
bieszczadzkich czy Babiej Górze, nie bez kozery zwanej
Królową Niepogód).
Cienka kurtka przeciwdeszczowa lub softshell
zawsze powinny znaleźć się w naszym ekwipunku, choć
– przyznajmy to szczerze – gdy rozjuszone niebo sieknie
prawdziwie ulewnym deszczem, żaden sprzęt mu się nie
oprze… Tu jedynie foliowe peleryny tak chętnie dawniej
używane przez turystów sprostają zadaniu. Ale cóż z tego,
skoro zatrzymają wilgoć pochodzącą z naszej spoconej
skóry? Nowoczesne tkaniny oddychają – odprowadzają
wilgoć na zewnątrz, dzięki czemu zapobiegają nie tylko
przykrym odczuciom, z jakimi wiąże się wędrówka
w mokrej koszulce, ale także szybkiemu wychłodzeniu.
Latem wędrujemy chętnie w krótkich spodniach
– godne polecenia są szyte z lekkich turystycznych tkanin
modele z odpinanymi, czasem nawet trójstopniowymi
nogawkami. Dzięki temu w każdej chwili możemy się
dopasować do zmiennej aury, nie obciążając ramion
dodatkowymi sztukami odzieży w plecaku. W bocznej
kieszeni plecaka warto upchnąć czapkę, rękawiczki,
wielofunkcyjny „komin”, który może spełniać zarówno
funkcję szalika, jak czapki i opaski. Opady śniegu w maju
czy nawet lipcu naprawdę nie są w górach niczym
zadziwiającym!
Jeśli doszliśmy do etapu, w którym już w poniedziałek zaczynamy planować kolejny weekend w górach
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(tak trudno przecież uwierzyć, że jeszcze wczoraj byliśmy
tam… w tej ciszy i bezmiernych widokach… a dziś znów
wśród pacjentów!), to zapewne jesienna plucha i zimowe
zaspy nie odwiodą nas od wycieczki. To znak, że pora
zaopatrzyć się w stuptuty. Specjalne ochraniacze szyte
z nieprzemakalnych tkanin, zakładane na buty, chronią
przed wlewaniem się wody, błota, ale także nasypaniem
śniegu – górą, przez cholewkę. Dodatkowa informacja
dla estetów – chronią także nogawki spodni przed
zabrudzeniem. :)
Plecak
Ufff, skoro jesteśmy odziani, to jeszcze wypada
wspomnieć o najlepszym przyjacielu turysty, jakim jest
bez wątpienia plecak. Ze swoim plecakiem człowiek na
szlaku się nie rozstaje, w plecaku mamy spiżarnię, garderobę, apteczkę, bywa on podporą zmęczonej głowy na
czas drzemki w pociągu albo siedziskiem, które wiernie
izoluje szlachetne tyły właściciela od wilgotnej murawy
w czasie odsapki. Plecak musi być nade wszystko – wygodny. Niepodobna kupić go bez mierzenia (mierzymy
z obciążeniem!). W ofercie sklepów są plecaki z systemem nośnym dostosowanym do sylwetki kobiecej
i męskiej, a także rosnące wraz z dzieckiem – właśnie ten
system nośny, czyli sposób mocowania szelek i pasów, ich
długość i szerokość, zakres regulacji – to najważniejsza
cecha decydująca o komforcie. Dobrze dopasowany
plecak nie obciąża ramion – pas biodrowy powinien
być zapięty tak, by przenosić ciężar na biodra niosącego.
Pas piersiowy służy do dodatkowej stabilizacji plecaka.
Szelki z górną i dolną regulacją należy dopasować do
sytuacji – przy podejściu dociągać, by plecak przylegał
do grzbietu, przy zejściu zaś poluźnić nieco, by plecak
stanowił przeciwwagę dla grawitacji. Dlatego ważne jest,
by wszelkie regulacje były łatwo dostępne dla rąk podczas marszu. Podobny system nośny i zasady regulacji
dotyczą nosidełek turystycznych dla najmłodszych dzieci.
Prócz najlepszego systemu nośnego nasz plecak
ma określoną pojemność. Wybór optymalnej pojemności
jest bardzo indywidualny – wszystko zależy od tego, do
jakich wycieczek będziemy plecaka używać. Na wycieczki
jednodniowe wystarczy malutki, nawet 15...20-litrowy,
na długie wypady rodzinne ze śpiworami, namiotem,
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Śpiwór
Jeśli wybieramy się na wycieczkę dłuższą niż
jednodniowa i planujemy noclegi w schroniskach lub
chatkach studenckich, nieodzownym wyposażeniem
staje się śpiwór. Możliwie lekki i niewielki, w worku
kompresyjnym, by nie zajmował swą obfitością połowy
plecaka. Zakres temperatur, dla jakich przeznaczony
jest dany model, znajduje się zawsze na opakowaniu.
Zwracajmy uwagę na środkową – optymalną temperaturę. Niektóre ciepłe, wyprawowe, puchowe śpiwory
zapewniają optimum termiczne zawsze, nawet gdy na
zewnątrz słupek rtęci spada poniżej zera, inne – lekkie
i cienkie – przeznaczone są wyłącznie do noclegów pod
dachem. Co ważne – pamiętajmy, śpiwór nie grzeje. On
jedynie izoluje od zimna. Jeśli jest rozpięty, nie działa.
Jeśli założymy na siebie kilka warstw odzieży i wsuniemy
się do śpiwora, będzie chłodniej niż w jednej warstwie
termoaktywnej bielizny i szczelnie zapiętym śpiworze
z nałożonym na głowę kapturem. Własnym ciałem jesteśmy wtedy w stanie wspaniale ogrzać wnętrze śpiwora.

sprzętem biwakowym i osobistym dobytkiem nie tylko
własnym, ale też np. pociechy – i 85 litrów bywa za mało…
W wypadku większych pojemności najlepiej sprawdzają
się plecaki z wewnętrznym usztywnieniem – stelażem.
Istotna jest liczba i dostępność dodatkowych
bocznych kieszeni, regulacja klapy plecaka (w modelach z kominem, poważnie zwiększającym pojemność,
wysokość klapy powinna być regulowana nie tylko
z przodu, ale także z tyłu – klapa przyszyta na stałe do
„pleców” plecaka nie pozwala na wykorzystanie w pełni
możliwości komina). Jeśli wędrujemy np. z kijkami,
przydadzą się troczki do przypięcia ich przy plecaku.
Coś dla miłośników gadżeciarstwa – niektóre nowoczesne plecaki mają dodatkowe atrakcje – np. wyjście
dla rurki tzw. camelbaga (miękki pojemnik na wodę,
z którego możemy pić podczas wędrówki, nie wyjmując
go z plecaka).
Jednak uwaga – nawet najlepiej dobrany plecak
nie będzie wygodny, jeśli spakujemy go w niewłaściwy sposób! Środek ciężkości nie powinien znaleźć się
w górnej części plecaka ani daleko od pleców niosącego.

Akcesoria
Palniki turystyczne, termosy, menażki, termiczne
kubki i składane sztućce – wszystko to powinno być
możliwie najlżejsze; firmy produkujące sprzęt turystyczny
prześcigają się w nowoczesnych rozwiązaniach, które
zapewniają rozsądny kompromis między pojemnością
a wagą.

Latarka
Latarkę – najlepiej małą, lekką czołówkę, by
światło podążało za naszym wzrokiem, a ręce pozostały
wolne – należy mieć w plecaku zawsze. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. ;-)

Namiot
Wreszcie – niełatwy wybór namiotu. Wiele trzeba
tu wziąć pod uwagę: ile osób ma się w namiocie zmieścić? Ile osób będzie mogło go nosić? Na przykład przy
samotnych podróżach z dzieckiem musimy wziąć pod
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Mata
Gdy planujemy nocleg pod namiotem, przyda
się także karimata lub samopompująca mata dmuchana. Sama jestem od lat użytkowniczką tej pierwszej
ze względu na jej minimalną wagę. Wiadomo – przy
pakowaniu plecaka każdy gram się liczy! Nie może
być mowy o zbędnych drobiazgach. Przeklniemy je już
w pierwszych godzinach marszu.
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uwagę modele, w których zmieszczą się dwie nocujące
osoby z bagażem, ale zarazem dość lekkie, by jedna osoba podołała ich dźwiganiu. Zatem – miejsce wewnątrz
i waga. Ponadto – czy namiot łatwo się rozstawia i składa? Bywa, że trzeba tę procedurę przeprowadzić wobec
nadciągającej burzy, w potokach deszczu i porywistym
wietrze. Czy przedsionek odpowiada naszym wymaganiom? Chcemy trzymać w nim jedynie buty, czy też
może potrzebujemy przestronnego przedsionka na cały
bagaż? Czy śledzie i szpilki są lekkie, a odciągi dość jasne,
by było je widać nocą na polu namiotowym – słowem,
czy nie stanowią pułapki na turystów? Wreszcie – czy
wnętrze namiotu jest praktycznie rozwiązane? Liczne
kieszonki na drobiazgi, haczyk lub „półeczka” na latarkę,
a nade wszystko – wentylacja? Czasem trudno osiągnąć
kompromis spełniający wszystkie nasze wymagania – np.
słynne namioty rozkładane w 2 sekundy po złożeniu
mają formę wielkiego dysku, który trudno mocuje się
do plecaka i trudno nosi. Niektóre nowoczesne, lekkie
szpilki okazują się tak miękkie, że wyginają się przy

34

próbie wbicia w podłoże. Oczywiście rozrzut cen namiotów jest przeogromny. Jednak – jeśli mogę pozwolić
sobie na osobistą nutę – od lat jeżdżę z moim synem na
wyprawy z malutkim, lekkim, najtańszym namiocikiem
kupionym w popularnym sklepie sportowym. To nie jest
mercedes wśród namiotów, w żadnym razie. Mimo to
towarzyszy nam wiernie, przetrwał beskidzkie ulewy,
skandynawskie burze i walijskie wiatry, które przygięły
mu sufit do naszych śpiących twarzy, a jednak nie zdołały
naruszyć – lichej, zdawałoby się – konstrukcji.
Mądry wybór
Najdroższe nie zawsze oznacza najlepsze, nie
wszystkie supernowoczesne rozwiązania są faktycznie
potrzebne. Sprzęt warto zobaczyć, dotknąć, zmierzyć,
ważne by się z nim zrosnąć, by był niezawodny na szlaku.
Mądrze wybrany – służy przez długie lata i przesiąka
tysiącami wspomnień.
Tekst i zdjęcia

Justyna Kostempska
specjalista medycyny rodzinnej
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Z cyklu: podróżuj z grypą
Niniejsze zeznanie nie jest przewodnikiem podróży w potocznym rozumieniu.
Zamiast słowa „przewodnik” należy używać określeń: wspominki, impresje, reminiscencje, powidoki.

Zapiski maltańskie
Rafał Stadryniak = @Grypa

Gdzie jedziemy? Na Maltę!
Gdzie jedziemy? Na Maltę!
Gdzie jedziemy? Na Maltę, na Maltę, na Maltę!!!
Po takim treningu kierunek wyjazdu – Malta wydawał się oczywisty dla całej rodziny.

P

odróże kształcą, ale na wszelki wypadek dobrze jest
dokształcić się trochę przed. Choćby po to, żeby
wiedzieć, gdzie się było, jak się ubrać i co zobaczyć, żeby
nie włóczyć się po destynacji z nosem w książce. Malta
okazuje się całkiem sporą wyspą wielkości Krakowa
w jego granicach administracyjnych. Posiadła ona 365
kościołów, czyli dokładnie po jednym na każdy dzień
grzesznego życia w roku. I tylko jeden meczet na cały rok.
Żeby gdzieś jechać, trzeba sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie: dlaczego właśnie tam?
Odpowiedzi mogą być różne, ale najbardziej
oczywistą jest: bo tam nas jeszcze nie było. Może być
również odwrotnie, że było i się spodobało.
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Oprócz starannie pielęgnowanego kapitału entuzjazmu w rodzinie (vide okrzyk „na Maltę”) poważnych
powodów znalazło się jeszcze kilka. Przede wszystkim
nigdy nie przegraliśmy z Maltą w piłkę nożną. Znaczy
trzeba jechać, i to jechać szybko… Jak ktoś się w tym
momencie uśmiecha, to ignorant.
Poza tym nasze flagi są bliźniaczo, a raczej lustrzanie pokrewne.
Odróżnia nas natomiast to, że w Polsce, jak i całej
reszcie Unii partie polityczne są utrzymywane przez
państwo. Na Malcie finansują się same, podlegając
normalnej grze rynkowej, czyli w praktyce pewnie kto
da więcej.
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Gdzieś na peryferiach decyzji był też przyjazny
klimat, waluta euro i angielski jako drugi urzędowy język.
W sezonie Malta przeradza się w jedną ogromną
szkołę językową dla studentów, od których aż roi się
szczególnie w St. Jones i Sliemie. Uczą się z rana, a po
południu imprezują lub dorabiają w niezliczonych lokalach. Słowem raj ambitnego turysty z portfelem. Padło
na hotel w Selimie. Nazwa Carlton wydawała się solidna.
Przy bliższej analizie okazało się, że to (niestety)
nie w tym Carltonie zabawiał się francuski minister-libertyn Strauss-Kahn. Była potem afera. Strauss podobno
nie wiedział, co tam za usługi świadczą za państwowa
kasę. Myślał, że wszystkie panie tak bardzo go lubią.
No więc nie do tego Carltona polecieliśmy. Zresztą
miejscowi mówią na niego „Czarlton”.
W Czarltonie kusił basen na dachu i plaża na
wyciągnięcie ręki, po drugiej stronie ulicy. Poza tym
bliskość stolicy i idealne położenie na trasie w każdym
kierunku. A priori ustaliliśmy, że nie będziemy się bawić
samochodami z kierownicą po prawej stronie i jak się
okazało, całkiem słusznie.

tak oczywiste, jak się wydaje. Toalety z reguły bardzo
ekskluzywne, czyli niedostępne dla niepełnosprawnych – zwykle dwie kondygnacje w dół po kręconych
żelaznych schodach.
Piwnice i tunele ryte w miękkim wapieniu są
zresztą specjalnością wyspy.
Oczywiście zaraz po rozpakowaniu jedziemy
do stolicy. Valetta swoją nazwę zawdzięcza wielkiemu
mistrzowi zakonu Joannitów, który obronił wyspę przed
turecką inwazją w 1565 r.

Dzień1. Valetta jak co dzień
Z lotniska pod hotel podjeżdża bezpośredni autobus. Nieświadomi tak dogodnej lokalizacji spacerujemy
z bagażami, witając się z upałem.
Po drodze, w centrum wyspy mija się ogromny
Mater Dei University Hospital. A przed nim napis nie
do przeoczenia „Clean hands save patients” – to chyba
adresowane do lekarzy.
W każdej restauracyjnej toalecie również plakaty zachęcające do mycia rąk. Widocznie nie jest to aż

Wcześniej Turcy dali plamę, przeganiając zakonników z kwitnącego Rodos (Bracia zwani byli w tym
okresie Kawalerami Rodyjskimi) i nie niszcząc ich potęgi.
Zakonnicy schronili się na jałowej, kamienistej Malcie.
Wygnańcy posiedli jednak sztukę fortyfikacji i stworzyli
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z Malty strategiczny punkt, na którym Turcy połamali
sobie później zęby. A Malta mała być tylko pierwszym
krokiem do inwazji starego kontynentu…
I jak tu nie mówić, że wszystkie dobre uczynki
będą ukarane.
Od tamtej pory Malta była uważana za kluczowy
punkt strategiczny, a podczas II wojny światowej za
niezatapialny lotniskowiec z kamienia.
Włóczymy się, podziwiając ślady bytności Kawalerów Maltańskich (zwanych tak od czasu zwycięskiego
oblężenia), słuchając koncertu jazzowego sączącego się
z ruin filharmonii i zwiedzając ogrody Upper Baracca,
skąd roztacza się oszałamiający widok na zatokę, Trzy
Miasta i port. Widok jest tak dobry, że w przeszłości
stały tu baterie dział. Do dziś stoi kilka.
Maltańczycy uwielbiają zresztą strzały z dział
i fajerwerki. Strzelają przy każdej okazji. W nocy co
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trochę coś wybucha. Pewnie specjalnie dla turystów.
Pod murami Valetty pływa nawet barka, z której odpala
się sztuczne ognie.
Obiadokolację jemy na maltańska modłę w okolicy St. Johns Co-cathedral z tradycyjnym daniem z królika
(fenek). Wszyscy mimo potwornego, wilgotnego upału
głodni, że aż im się uszy trzęsą. Na dzisiaj wystarczy.
Czeka nas wieczór na dachu hotelu i podziwianie fajerwerków.
Dzień 2. Valetta jak co dzień
Z przyjemnością jemy śniadanie w lokalu z widokiem na zatokę. Do wyboru english breakfast albo
miejscowy chlebek ftira z różnymi pastami i humusami.
Do tego dodają frytki lub chipsy… To typowo maltańskie.
Powoli wyjaśnia się, dlaczego tyją. Procent otyłych na
Malcie jest największy w Europie.
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Kelnerki łażą jak muchy w smole. Mylą zamówienia, nie pamiętają kto, co i dlaczego. Później wyjaśnia
się, że pracują do późnych godzin nocnych, łamiąc tym
samym kodeks pracy jak, przepraszam za wyrażenie,
polski lekarz na dyżurach kontraktowych. Już inaczej
patrzymy na półprzytomne kelnerki. Pokrewne dusze.
Jedziemy zwiedzać Valettę. Oglądamy Pałac
Wielkiego Mistrza, największą niekościelną budowlę
na Malcie.
Uwagę przykuwają też bastion Elmo, który przyjął
większość ataków podczas tureckiego oblężenia i pobliski

monumentalny szpital Joannitów Sacra Infirmeria.
Wszyscy chcą zobaczyć szpital. Zwiedzamy w skupieniu.
Joannici byli prekursorami nowoczesnej medycyny. Pewnie więcej miało to do czynienia z medycyną wojskowa
niż cywilną. Takie były czasy.
Szpital ogromny, sale nowoczesne. Chciałoby się
powiedzieć, że brak tylko telewizorów. Metody leczenia
jak na owe czasy też innowacyjne. Na makiecie z ekspozycji przedstawiono a to amputacje, a to karmienie mlekiem prosto od kozy, a to lewatywę wykonywaną przez
szpitalnika. Jak ktoś z chorych miał szczęście, to i sam

szlachetnie urodzony rycerz mógł go leczyć, irygować
etc. Szpital Joannitów przenosił, uwaga NFZ-cie, zyski.
I niełatwo było się dostać do zakonu. Trzeba
było mieć pieniądze.
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Jest też mała niespodzianka, którą wypatrzyłem
na portierni Infirmerii. Gotowy do użycia aparat AED.
Czekanie na przystanku może na Malcie do
prowadzić do szału – już widomo, dlaczego bilety są
plastikowe, te siedmiodniowe. Papierowe zostałyby
rozszarpane i podeptane, gdyż komunikacja miejska
przypomina naszą z czasów czerwonych i niebieskich
jelczów. Z kulturą kierowców włącznie.
Załapaliśmy się też na jakąś podwyżkę: bilet
tygodniowy z 6 euro przewartościowano na 21euro.
I tak się opłaca, bo godzinny przejazd wart jest 2 euro.
Za to co kierowca, to sokół maltański. Nie dość,
że jeżdżą po lewej stronie jezdni, to jeszcze mrukliwi
i olewający. Po raz pierwszy też widzimy cofanie przez
rondo. To jest kozacka jazda. Takie rzeczy tylko na Malcie.
Ciasnota w samochodzie komunikacji miejskiej
przywodzi na myśl prawo niejakiego, nomen omen, Malthusa Thomasa Roberta: ludzi przybywa geometrycznie,
a zasobów tylko arytmetycznie. Czyli w prognozie mamy
przeludnienie, biedę i zapewne występek.
Byłem w dyrekcji transportu w stolicy z zamiarem
zadania kilku pytań po angielsku. Wszak każdą okazję
do nauki języka należy wykorzystywać. Generalna Dyrekcja mieści się na dworcu stołecznym obok pięknej
fontanny z trytonami. To właśnie to małe zabite dechami
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okienko, które uwieczniłem na zdjęciu. Niestety nigdy
nie było otwarte.
Za to angielskiego można się tu uczyć od dziecka.
Dosłownie. Czy to na plaży, czy w sklepie zagadnięty
osesek odpowiada ci czystą angielszczyzną. Okupacja
angielska na wyspie się udała. Nawet słynne czerwone
budki telefoniczne są naturalnym elementem krajobrazu.

Malta od wieków była najeżdżana przez różne
nacje. Ciekawostką jest, że tylko Francuzi jako jedyni
zostali wyrzuceni podczas spontanicznego powstania.
Byli niemożliwie pazerni, a ponadto zaczęli dobierać
się do dóbr kościelnych.
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Na ulicach atmosfera fiesty. Królują piankowe
elementy dekoracyjne udające marmury i królewska
czerwień oraz złoto proporców.
Wygląda to odpustowo, ale bogato.
Wreszcie zwiedzamy St. John’s Co-Cathedral od
środka. Bajeczne mozaiki, których nie powstydziłaby
się żadna z wielkich rzymskich bazylik. Osobne ołtarze
poświęcone domom, czyli narodowościom rycerzy,
którzy tworzyli zakon. Od początku Joannici byli kosmopolityczni, przeciwnie do „naszych” Krzyżaków.
Wśród malowideł są arcydzieła m.in. Caravaggia,
który znalazł na Malcie spokojną przystań i protektorat
po tym, jak uśmiercił kogoś w pojedynku. Na wyspie
zyskał azyl w zamian za usługi malarskie. Nie wytrzymał
jednak długo i historia się powtórzyła. Tym razem padło
na wysoko postawionego rycerza. Znów musiał uciekać.
Pozostawił po sobie obraz przedstawiający śmierć Jana
Chrzciciela. Obraz jest prekursorski. Pokazuje moment
przed oddzieleniem głowy skazańca. Jest tu Salome
czekająca z pustą tacą. Święty leży w kałuży krwi, która
rozlewa się, tworząc podpis autora na płótnie. Śmiało
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i nowatorsko. Tego jeszcze nie było w historii. Płótno
emanuje ponurą aurą. Połowę obrazu zajmuje mur
i zakratowane okno, z którego egzekucji przyglądają
się dwaj więźniowie. Brakuje aureoli, chórów anielskich.
Na tamte czasy to było jak graffiti namazane sprayem.
Wśród licznych arcydzieł sztuki w katedrze można się
także znienacka natknąć na małą koparkę stojącą sobie
spokojnie nieco z boku. Nowy trend w sztuce? Nowy
Carravagio? Ciekawe. Jako bywalec kościołów, bazylik
i katedr stanowczo stwierdzam, że jest to znalezisko
niezwykłe.
Wzdłuż głównej ulicy liczne pamiątki po bytowaniu rycerzy hiszpańskich i francuskich, zwane
oberżami. Wszystko w pięknym miodowym wapieniu,
którym natura hojnie obdarzyła Maltę. Nawet wsie są
tu murowane i nie do odróżnienia od miast. Zresztą
granice są dla zwiedzających dość płynne. Zabudowa
występuje w sposób niemal ciągły.
Kolacja w regionalnej restauracji z daniem rybnym – koryfeną. Sezonowa ryba, której głowa nie rośnie
proporcjonalnie do tułowia i oczu. W smaku tuńczykowata. W sosie
z limonki uczta
dla podniebienia.
Do tego piwo Cisk,
poniżej 4% alkoholu, zwane nie bez
powodu przez nas
Sikiem.
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Na Golden Bay
występuje o dziwo piasek. Woda zupa. A w WC
napis, żeby nie myć nóg
w zlewie. Napis zauważają dopiero myjący nogi.
Zupełnie jak u nas.
Na plaży ćwiczymy znajomość miejscowego języka. Żona to
zona albo odwrotnie.
Mocno pocałowani słońcem w drodze powrotnej zwiedzamy wioskę,
a właściwie miasteczko Mgarr, gdzie można zapuścić
przez ogrodzenie tzw. żurawia na megality. Megality
na Malcie są ciągle „w budowie”. Słynne Hypnogeum

Pod wieczór włócząc się po stolicy, docieramy
do mało rozreklamowanej ulicy Straight Street (ulica Prosta), która w czasie ostatniej wojny była znana
z czerwonych latarni. Obecnie czasy swojej świetności
ma już raczej za sobą.
Dzień 3. Wyprawa na plażę Mellieha
Ze względów praktycznych kończy się wyprawą
na Golden Bay. Trzeba być oportunistą na Malcie. Wsiada się do autobusu, który właśnie podjeżdża, zwłaszcza
gdy czeka się na 222.
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i Tarxien się remontuje, na Gozo też na razie nie do
zwiedzania. Nad megalitami wszędzie rozpostarte
ochronne namioty. Jak one właściwie przetrwały te 5,5

tysiąca lat bez płóciennej ochrony? Perełką Mgarr jest
kościół z przepiękną kopułą, podobno trzecią co do
wielkości w Europie.
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Przez pobliską restaurację El Toro wchodzi się do
udostępnionych do zwiedzania największych schronów
przeciwlotniczych z II wojny.
Ludzie tu żyli, rodziły się dzieci. Malta była bezlitośnie bombardowana. Faszyści wykonali 3000 godzin
bojowych lotów bombowych. Ludność w odpowiedzi
na to wyryła w skałach kilometry korytarzy na łącznie
140 000 osób. Na ścianach schronów królowały plakaty
z epoki i słynne churchillowskie „jeszcze nigdy tak wielu
nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”. W wersji
maltańskiej na plakacie jacyś angielscy piloci, bynajmniej
nie z dywizjonu 303. O polskich lotnikach nikt tutaj nie
słyszał, ani ich nie kojarzy. Wszyscy chwalą Anglików,
po angielsku zresztą.
Dzień 4. Wyprawa na klify Dingli,
do Mdiny i do Rabatu
Ruszyliśmy na klify Dingli w skwierczącym żarze.
Jedyny lokal gastronomiczny przed klifami pozwolił nam
nawodnić się, przy czym nieocenione usługi oddał Cisk,
czyli Sik. Wcale nie będzie przesadą pisanie tej nazwy
wielką literą. ;)
W restauracji prawie jak w muzeum stały ogromne tablice informujące o tym, jakie okazy fauny i flory
można spotkać w tym środowisku. Dobrze wiedzieć, bo
potem były tylko kilometry klifu i spiekota.
Pewnie można by się włóczyć klifami i parę dni.
My przemaszerowaliśmy obok ogromnego obserwatorium, a następnie małej kapliczki.
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czego. Trudno to było znaleźć w szczerym polu na skale,
ale dzięki wskazówkom wuja Google w końcu udało
się. W skalnym podłożu przebiegają rowy o rozstawie
141 cm i głębokości kilkudziesięciu cm, do złudzenia
przypominające tory kolejowe. Jest nawet zwrotnica.
W międzyczasie panie przymierzały neolityczną
biżuterię, która walała się w pobliżu.

Po drodze był tylko jeden punkt, w którym miejscowy handlarz sprzedawał likiery. Dziwne, ale w upale
likiery nie idą.
Po kilkukilometrowym marszu osiągnęliśmy
drogowskaz na słynne Clamphar Junction, czyli Car
Ruts – neolityczne pozostałości właściwie nie wiadomo
Na skraju wyczerpania i udaru cieplnego udaliśmy
się pieszo w dalszą drogę, w kierunku ogrodów Buskett.
Założone przez kawalerów arystokratów stanowiły niewyczerpane źródło rozrywki. Kawalerowie spotykali się tu
z damami, nie mylić z żonami, a do ogrodów wypuszczali
zwierzęta z kontynentu i Sycylii, by potem cieszyć się
polowaniem. Albo odwrotnie. W każdym razie ogrody
były miejscem spotkań i polowań. Z powodu upału naprawdę trudno zebrać myśli, które wysychają jak wszystko.
W Polsce podobno też są upały, ale okazuje się, że przy
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tych tutaj nasze
ojczyste to nic
takiego.
Wr a c a jąc do ogrodów,
pamiętajmy, że
największym
rdzennym zwierzęciem wyspy
jest królik, który
mimo niewątpliwych walorów
spożywczych
nie mógł zapewnić kawalerom
rozrywki.
Na skraju wyczerpania docieramy do Mdiny.
Mdina to kompletne warowne miasto za murami,
niegdyś, w okresie arabskim, stolica wyspy. Później
Joannici przenieśli ją do Valetty, a arystokracja arabska
została tu na znak protestu.
Uwagę zwraca katedra, oczywiście św. Pawła,
dzieło Lorenzo Gafa.
Malta miała szczęście do braci Gafa – Lorenzo
zaprojektował wiele arcydzieł architektury kościelnej,
a Melchiorre pozostawił po sobie cenne rzeźby.
Obok zastygłej w swych murach Mdiny jest
jeszcze Rabat (przedmieście), gdzie toczy się życie obok
historycznych budowli. Są tutaj katakumby św. Pawła
i okazałe muzeum, w którym królują ogromne malowidła
dostojników chrześcijańskich.

Nie tak daleko od św. Pawła są kolejne katakumby
i kościół św. Agaty. Ta popularna święta z czasów Cesarstwa Rzymskiego była liderką miejscowej społeczności.
Rzymianie chcieli, by wyszła za namiestnika rzymskiego,
by w ten sposób zapewnić sobie pełnię władzy.
Agata odmówiła, za co spotkały ją okrutne tortury. Rzymianie odcięli jej piersi. W lochach odwiedził
męczenniczkę św. Paweł, który dokonał uzdrowienia.
Nasyciwszy się specyficzna atmosferą Mdiny,
podziwiamy widoki na okolicę z restauracji na murach.

Na tablicy widnieją napisane kredą słowa chwalące wino, a właściwie cytaty takich sław jak Fleming
zachęcające do picia.
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Dzień 5.
Próba
zwiedzania
megalitów
Tarxien
Podejście
spalone. Kolejne
magality „w budowie”, zasłonięte
namiotem. Za to
w Tarxien zapoznajemy się z charakterystycznymi
elementami architektury arabskiej – kolorowymi zabudowanymi balkonikami. Na otarcie łez.

Spotykamy też kolejne Polki podróżujące z reguły
po dwie lub trzy. Okazuje się, że Malta jest Mekką polskich singielek, z reguły na studiach lub tuż po. Wszystkie
są naprawdę świetnymi ambasadorkami naszego kraju.
Już wcale nie płaczemy. Łzy wyschły.
Następna w naszych planach jest plaża w Burzegibba, czyli jak spolszczamy onomatopeicznie –Bliżej
Boga. Plaża w centrum miasta, tętniąca muzyką. Nieopodal defiluje orkiestra dęta. Wszędzie leje się piwo
na żar lejący się z nieba. Z tego połączenia na pewno
wytwarza się mnóstwo pary. Powietrze jest wilgotne
i gorące, że aż zatyka. Plaża z widokiem na port, ale
bardzo przyjemna. Jest też piasek, co poza Polską nie
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jest wcale oczywiste. Temperatura wody 26 stopni, czyli
ciepła zupa. Płytko. Nie ma fal.
Trafiliśmy na jakieś lokalne święto, które wyglądała jak arabska wiosna ludów. Dziesiątki młodych
wymalowanych zieloną farbą dokazuje w wodzie i na
lądzie. Prawdopodobnie to jakieś wakacyjne obozy dla
młodzieży muzułmańskiej wzorem naszego harcerstwa.
Tam też również po raz pierwszy widzieliśmy
Araba upitego do nieprzytomności, oddającego morzu
zawartość żołądka. Choroba morska? Ratownik vis à
vis w polskim stylu nie interweniuje, aż robi się afera,
zbiegowisko i coś trzeba z tym począć.
Prawdopodobnie zakaz picia dla muzułmanów
spowodowany jest podobnymi obserwacjami. A my nie
pijemy. My się nawadniamy.
Z plaży maszerujemy w pełnym słońcu do „wioski
rybnej” Marsaxlokk. Tak przynajmniej zachwala nam tę
atrakcję kolejna młoda Polka. Jak to trudno się przestawić
z powrotem na polski język. Nasza rodaczka nie poleca
zbytnio Valetty: „same mury, jakieś domy”. A kościoły
– dopytujemy się. A, kościoły to są, uspokaja rodaczka.
Jak zwykle lepiej iść, niż czekać na autobus. Nie
będziemy się prosić. 5 km dla zdrowia w piekarniku to
lepiej niż wsad na 3 zdrowaśki do pieca.
Docieramy do celu ugotowani i brutalnie nawadniamy zwiotczałe organizmy. Osada rybacka cieszy
się dużą popularnością, zwłaszcza w niedzielę, kiedy na
targu rybnym sprzedawane są dary morza.
Port dosłownie bardzo malowniczy. Łódki tęczowo kolorowe. Po kolorach można poznać, z której
wioski przybywają. Miejscowe mają czarny pasek. Charakterystycznym detalem na dziobie jest namalowane
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oko Ozyrysa, symbol przynoszący szczęście. Oko wyszło
z Egiptu, a zostało podjęte przez ludy semickie. Do
Marsaxlokk trafiło od Fenicjan.
Rybacy nie mają żadnych przesądów co do ochrony lub ekologii. Wszystko co złowione trafia na stół. Nie
mogliśmy sobie odmówić przyjemności ucztowania
w przybrzeżnej restauracji serwującej świeże ryby.
i po niebie zaczynają krążyć drony, a nad zatoką co
chwilę wykwitają fajerwerki.
W tym ogólnym entuzjazmie ktoś wyciąga żonie
portfel. Pewnie zagapiła się na drona. Złodzieje to nie
mają święta. Strata finansowo niewielka, tzw. najniższy
wymiar kary, ale cierpi beztroskie poczucie bezpieczeństwa. Lepsza jednak taka danina niż utrata całego bagażu
w Toskanii… (GdL 8/2014).
Znaczy do „wioski rybnej” też wrócimy?
Na nocleg docieramy okrężną drogą przez dworzec główny stolicy. Tak prościej.

Nie było co prawda koryfeny (lampuki), ale uraczono nas kilkoma innymi gatunkami, w tym drapieżną
rybą o nazwie hak. Tak to mniej więcej brzmiało. Mimo
trudności udało się znaleźć i sfotografować koryfenę.
Pod wieczór rozkręca się
miejscowa feta.
Świętowano najpierw przed kościołem „of Our
Lady”. Pełno tandetnych dekoracji,
do których już
jesteśmy zaadaptowani. Strzelają
działa organkowe
salwami gęstymi
jak za czasów oblężenia tureckiego.
Zapada zmierzch
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Dzień 6. Dzień lenistwa
Zasłużony odpoczynek na plaży w Mellieha.
Piękna plaża z wypłyceniem ciągnącym się ze sto metrów.
Raj dla rekinów plażowych i playboyów. Jak się chce
popływać, trzeba wyjść, dosłownie, na piechotę daleko
w morze. Woda ciepła, w odróżnieniu do Bałtyku. U nas
im większy upał, tym zimniejszy prąd morski i w rezultacie nie da się zanurzyć w wodzie bez zgrzytania zębami.
Na horyzoncie po prawej stronie widać miasto
udekorowane wieżami kościołów i dzwonnicami, a po
drugiej stronie wznosi się Red Tower (Czerwona Twierdza), rzeczywiście w kolorze czerwonym. Na piechotę
ok. 5 km. Odpuszczamy sobie maszerowanie.
Po plażowaniu zmęczeni, ale szczęśliwi wyruszamy w drogę powrotną. W zatoce daleko od brzegu widać
płynącego konia, a kilka metrów za nim jeźdźca, czyli
w tym wypadku pływaka. Może zrzucił go z grzbietu?
Może to był koń morski?
W hotelu już na nas czekał basen na dachu
i dźwięki płynące z sąsiednich dancingów oraz fajerwerki. W pokoju na szczęście chłód z klimatyzacji, a na
balkonie nocny upał, w którym nic nie schnie. Rano
drobne przepierki są raczej obcieknięte niż wysuszone.
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Jest gorąco i wilgotno. Wszystko się lepi i przylega.
Taki klimat. Szerokość geograficzna Tunezji, ale bez
terrorystów.
Ciekawe czy miejscowi rolnicy protestują z powodu suszy?
Dzień 7. Gozo
(większa wyspa na południe Malty)
Niecałe pół godziny drogi promem. Tutaj również
był św. Paweł, ale jak powiadają, jego misja zakończyła
się totalną klapą. Nie nawrócił nikogo. Opuszczając niegościnną wyspę, zdjął sandały i symbolicznie strzepnął
z nich proch. Coś nam to przypomina?
Do promu miał dowieźć nas słynny autobus 222,
który oczywiście nie przyjechał, tak jak dwa następne
tego imienia.

Tradycyjnie wypytywaliśmy tubylców o drogę.
Z reguły życzliwi, ale trafiały się przypadki kliniczne.
Otyły ochroniarz pilnujący jakieś zapory drogowej
(na Malcie są liczne roboty drogowe i nasze ulubione
„wahadełka”) najpierw przez 5 minut się zastanawiał, by
dać klarowną odpowiedź: I don’t know. I’m bodyguard.
Wszystko prawda i do tego w rozmiarze XXXL.
Podróż promem to jest już czysta przyjemność.
Prom ogromny, wszystko dobrze zorganizowane, można coś przekąsić i wypić. Poniżej 5 euro w obie strony.
A na przystani w Gozo przesiadamy się do odkrytego
wysokiego autobusu w kolorze zielonym, który objeżdża
wyspę. W słuchawkach polski lektor, we włosach wiatr
porywający kapelusz i upał kapiący z nieba.
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Jadąc po serpentynach wysepki, można było
podziwiać piękne widoki. Zdjęcia z samochodu robi
się bardzo trudno. Najlepiej mieli właściciele statywów
do selfie.
Gozo jest ogrodem warzywnym Malty, chociaż po
naszemu jest to ogród wypalony przez słońce i skalisty.
Jako uprawy królują winogrona, słynne pomidory oraz
coś, co z daleka wygląda na dynię.
Zapotrzebowanie na winogrona, żeby wyprodukować miejscowe wino, jest większe niż możliwości
wyspy. Podobno sprowadza się sporo z Włoch i przerabia
pod szyldem „wino z Gozo”.
Kolejne przystanki z lektorem w uchu odkrywają
historię wyspy. Ciekawostką jest, że Joannici wprowadzili
interesujący płodozmian. Oprócz zmiany uprawy działka zmieniała właściciela. Wygląda na to, że wyspiarze
wynaleźli specjalistkę.
Pierwszym przystankiem było wybrzeże, na
którym wylądował Odyseusz i grota Calipso, nimfy,
która trzymała go 7 lat na wyspie w niewoli miłości. Po
siedmiu latach Odyseusz ocknął się i zapragnął wrócić
do żony, mimo że nimfa kusiła go nieśmiertelnością.
Groty ani nimfy nie widzieliśmy, były za to zapierające dech w piersiach inne widoki.
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Kolejnym z przystanków było sanktuarium Maryjne, Ta’ Pinu, które w rozwinięciu nazwy miało, jak
większość kościołów frazę „of Our Lady”.

W nawach bocznych tysiące wotów dziękczynnych za uzdrowienie. Najbardziej rzucały się w oczy
zdjęte gipsy i kaski motocyklowe.
Z obiektem związana jest legenda o Matce Boskiej,
która ukazała się wiernej, ostrzegając ją, że zachoruje
i będzie cierpieć przez rok. Tak też się stało. Kościół
został osobiście poświęcony przez naszego papieża
Jana Pawła II.
Następny punkt programu to Victoria, stolica
Gozo. Obok znajduje się też Rabat (co znaczy tak jak
na Malcie – przedmieście).
Żeby zakończyć tę lekcje języka, należy wspomnieć, że gozo to „radość”.
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W Victorii obejrzeliśmy cytadele i sklepy złotników. Panie wypatrywały słynnych maltańskich wyrobów
z kolorowego szkła. Cytadela ciągle w remoncie.
Ciekawostką jest natomiast, to ilu Maltańczyków
było w Polsce. W kolejnym lokalu, gdzie chronimy się
przed upałem, kelner również był w Polsce. Jednym
tchem wymieniał Warszawę, Kraków, Zakopane i śnieg,
który widział po raz pierwszy, a nawet go dotykał.
W poszukiwaniu centrum miasta pytamy emigrantów z Afryki, którzy rozłożyli się na trawie obok
dworca autobusowego. Na pytanie „where is city center”
zgodnie pokazują palcem trawnik, na którym stoją:
„here”. Z takim nastawieniem można przenosić góry.
Pod koniec dnia objeżdżamy wioski, oczywiście
murowane i chłoniemy widoki przy Azure Window.
Skała ukształtowana jak rama okienna daje widok na
lazurową, opalizującą wodę.
Obok znajduje się inna skała, Grzyb, na której od
czasów Joannitów zbierano specjalne lecznicze grzyby
i zioła. Były tak cenne i rzadkie, że nieuprawnione wtargnięcie karano śmiercią bez względu na status intruza.
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Umęczeni, ale szczęśliwi wracamy, rozglądając
się za legendarnym i nieuchwytnym autobusem 222.
Ale gdzie tam. Poza rozkładem jazdy nie występuje
taki w przyrodzie.
Kierowcy nie są ani specjalnie uprzejmi, ani specjalnie empatyczni. Jak uznają, że samochód jest pełny,
zamykają drzwi przed nosem prawie bez ostrzeżenia.
Już wiemy, że lepiej pojechać dookoła przez stolicę.
Dzień 8. Lazy time
Opalanie i pływanie przy hotelu. Spacery wzdłuż
ogrodu na wybrzeżu pełnym zdziczałych kotów. Obok
miejscowy Hyde Park, gdzie jakiś zacietrzewiony mówca
poucza z trybuny.
Wieczorem testujemy kolejny włoski lokal. Przed
snem trzeba spróbować sangrii na zatłoczonej promenadzie Sliemy. Niezbyt ostrożna kelnerka wylewa
zawartość tacy na żonę. Oczywiście dostajemy w ramach
przeprosin orzeszki gratis. Żona będzie miała ksywkę
„Sangria”. Została oblana od stóp do głów i lepi się. Nawet
w butach ma słodki trunek. Ksywka się nie przyjmuje.

w tunel pod lotniskiem, gdzie słychać i czuć startujące
samoloty. Malta zresztą nie jest duża. Do lądowania
podchodzi się wprost znad wody i podobnie startuje.
Trochę to niepokojące.
Kolejny przystanek. Świątynie megalityczne
kompleksy Hagar Qim i Mnajdra jak dla żartu osłonięte
namiotami, a wytrzymały bez namiotu 5,5 tys. lat.
Zwiedzamy kopalnie kamienia Ta’ Quali Crafts
Village, objadając się dzikimi figami i zbierając cytryny.
Pływamy w Blue Grotto, dokąd zabiera nas mała
motorówka. Jest tak fantastycznie, że autor rozluźnia się

Dzień 9. Objazdówka po południowo
zachodniej Malcie na dachu
wycieczkowego autobusu linii
czerwonej
Jeszcze raz objeżdżamy Valettę, mając lektora
w uchu. Zwiedzamy Trzy Miasta z dachu autobusu.
W porcie Vittoriosy jemy śniadanie. Zapachy portowe,
nie do pomylenia z niczym innym.
Mimo wszystko wzmocnieni ruszamy następnym
wycieczkowym busem w dalszą drogę. Zagłębiamy się
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w wodzie i o mały figiel nie wpływa wprost na śrubę
następnej łodzi. Ale by było co wspominać…
Dzień 10. Pożegnalny rejs
stateczkiem wokół fortyfikacji
Valetty i trzech miast
Podziwiamy między innymi statek „Princess
Duda”. Tłumaczymy Ukraińcom, że mamy takiego
prezydenta. Ni w ząb nie rozumieją, że mamy Dudę,
a nie Princess.
Na pożegnanie ostatnia kolacja we włoskiej restauracji z widokiem na zatokę. Restauracja musi być
dobra, bo trudno znaleźć wolne miejsce. Kątem oka
widzimy, jak przejeżdżają kolejno po sobie trzy autobusy 222. Łapię guzik przy spodenkach na szczęście. To
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mniej więcej takie wydarzenie jakby wygrać w Lotto,
Teletombolę i w coś jeszcze na jednych numerach…
Będzie nam brakowało przepychania się w busach
i refleksji podczas wyczekiwania na przystankach. Pobyt
na Malcie udał się nadspodziewanie. Nastawieni na
zwiedzanie spędziliśmy aktywnie 10 pełnych dni. Oprócz
niemiłosiernego wilgotnego upału pewną przeszkodę,
a może wyzwanie stanowiła rwa, która zaatakowała bogu-ducha-winnego autora niniejszej relacji. Z samolotu na
maltańską ziemię wychodził dumnie, a wracał niczym
dzwonnik z Notre Dame.
Czyżby następny do zwiedzania miał być Paryż?
A może spełniła się klątwa: obyś zwiedzał w bólach!?
Tekst i zdjęcia
Rafał Stadryniak, internista
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Święta, Święta i już po...

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid

Zwyczaje bożonarodzeniowe
Jagoda Czurak

Ś

więto Bożego Narodzenia obchodzone jest od III-IV
wieku w symboliczny dzień przesilenia zimowego.
Atrybuty tego święta (choinka, ostrokrzew, jemioła) mają
swoje źródło w wierzeniach pogańskich. Na wschodzie
Cesarstwa Rzymskiego za dzień narodzin Jezusa uznawano 6 stycznia. Datowanie czasu „od narodzin Chrystusa”
wprowadził w 525 r. ormiański zakonnik Dionizjusz
Mniejszy, pracujący dla papieża Jana I, przyjmując
25 grudnia 753 roku od założenia Rzymu za datę narodzin (w ten sposób rok narodzin Jezusa stał się rokiem
1 przed naszą erą). Chyba nikomu te święta dziś nie
kojarzą się ze zbożem, ale zanim na przełomie
XVIII i XIX wieku przyjęto w Polsce zwyczaj
dekorowania drzewka, w Wigilię wstawiano
do wiejskiej chałupy (do dworu też) snop
nieomłóconego żyta. Już podczas jesiennej
młócki gospodarz wybierał dorodne źdźbła na
wigilijny snop, wiązał go, układał równo
kłosy. W moich rodzinnych stronach (po- Współczesna
łudniowe Podlasie) dekorowanie choinki ozdoba
z opłatka
we wsiach upowszechniło się dopiero ze zbiorów
po II wojnie. Iglaste gałązki wcześniej Muzeum
zatykano za święte obrazy. Historia de- Etnograficznego
korowania iglastego drzewka zaczęła się w Szwajcarii.1
W 1419 roku piekarscy czeladnicy z Fryburga ustawili
w szpitalu św. Ducha choinkę przybraną piernikami,
jabłkami, orzechami. Zwyczaj dekorowania iglaka tak
się rozpowszechnił, że masowo wycinano drzewka
przed Bożym Narodzeniem, nie bacząc na grożące

za to kary. Z drugiej strony w kazaniach z XVI wieku
zwyczaj dekorowania choinki potępiano jako pogański.
Ale sposób świętowania przy udekorowanej choince
przyjął się na ziemiach niemieckich, dworze francuskim (dzięki Marii Leszczyńskiej, żonie Ludwika XV),
w domach szlacheckich i mieszczańskich, również na
ziemiach polskich.
Przejęty od Prusaków jest zwyczaj w Warszawie,
z upominkiem dla dzieci na wilią: sosenka z orzechami włoskimi złocistymi, cukierkami, jabłuszkami
i mnóstwem świeczek lub kawałków stoczka
różnokolorowego – pisał badacz polskiego
Eksponat z wystawy
Czas świętowania,
Muzeum Etnograficzne
w Warszawie

„Fakty i Mity” nr 51/52 z 18-30 XII 2009
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folkloru Łukasz Gołębiowski. W południowej części
Polski wieszano, najczęściej nad stołem, podłaźniczkę.
Łukasz Cranach Starszy w 1509 r. wykonał
miedzioryt przedstawiający choinkę ze świeczkami,
łańcuchem i gwiazdą na czubku – jest to pierwsze
przedstawienie choinki bożonarodzeniowej w sztuce.
A co zrobić, gdy chcemy obchodzić Boże Narodzenie w kraju, gdzie o choinkę trudno? Można powiesić bombki i dzwoneczki na drzewie bananowym czy
mangowym (jak czynią chrześcijanie np. w Indiach).
Za króla Sasa
Ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą się nam
jasełka. Jak napisał ksiądz Jędrzej Kitowicz w Opisie
obyczajów za panowania Augusta III: …kiedy nastały
do Polski, nie wiem, jak jednak pamięcią zasięgam, we
wszystkich kościołach były używane… Były to ruchomości
małe, ustawione w jakimś kącie kościoła, a czasem zajmujące cały ołtarz… była to w pośrodku szopka mała
na czterech słupkach, daszek słomiany mająca… pod tą
szopką zrobiony był żłobek a czasem kolebka wielkości
ćwierćłokciowej, w tej lub w tym osóbka Pana Jezusa
z wosku albo papieru klejonego, albo z irchy lub płótna
konopiami wypchanego uformowana, w pieluszki z jakich
płatków bławatnych i płóciennych zrobione uwiniona;
przy żłobku z jednej strony wół i osieł z takiejż materii
jak i osóbka Pana Jezusa ulana lub utworzona, klęczące
i puchaniem swoim Dziecinę Jezusa ogrzewające, z drugiej strony Maria i Józef stojący przy kolebce w postaci
nachylonej, afekt natężonego kochania i podziwienia
wyrażający. W górze szopki aniołkowie unoszący się
na skrzydłach, pasterze z bydlątkami przynoszonymi
w ofierze, dalej panowie w karetach, chłopi wiozący
zboże lub drwa na targ, przekupki i kramy, mieszkańcy
miejskich domów przy codziennych zajęciach. Jednym
słowem musiała to być miniatura miasteczka. Taką
szopkę2, na stałe wyeksponowaną w kaplicy, widziałam
w Taorminie w formie niezmienionej od 1953 roku oraz
na wyspie Lipari.

Święta Rodzina w głębi

Figurki Persów, Arabów, Murzynów, jak napisał
wspomniany ks. Kitowicz, dostawiano w jego czasach
w święto Trzech Króli. Najokazalsze jasełka przygotowywali kapucyni (w Warszawie jasełka u kapucynów
na Miodowej i dziś gromadzą wielu widzów), z czasem
dodając poruszane figurki. A że niektóre wykonywały
„nieprzyzwoite” czynności (jak bójki pijanych chłopów
czy tańczące z gachem szynkareczki), czasem służby
kościelne musiały odganiać ciekawską ciżbę. W końcu
biskup Teodor Czartoryski zakazał ich, a tylko pozwolił

Jest to szopka neapolitańska, od XVIII w. bardzo popularna, zwłaszcza w okolicach Neapolu. Budulcem jest terakota, rzadziej
koral czy muszle. Ubrania ludzi szyto w materiału, często stosowano złocenia. Te szopki tworzyli mistrzowie – architekci, rzeźbiarze. Osobnym typem są szopki krakowskie, nierzadko sporych rozmiarów, nawiązujące do charakterystycznych budowli
Krakowa, które zaczęły powstawać w połowie XIX w.
2
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się jeść dnia tego. Czytano fragment z Pisma Świętego.
Potem opłatkiem obdzielano inwentarz. A w kościele, na
pasterce, kościół wypełniały udekorowane jodły i świerki.

wystawiać nieruchawe, jak napisał Kitowicz. Bernardyni
zaś w XVIII wieku wymyślili zwyczaj „kołysania dzieciątka”. Zwykłą kołyskę bogato strojono dekoracjami
z materiału, wkładano figurkę dziecka zawiniętego
w pieluszki i ustawiano w izbie koło furty klasztornej.
Obok figura Najświętszej Panny w modnej sukni i święty
Józef ubrany w materie żydowskim krojem. Zakonnicy
i najgorliwsi wierni klęcząc kołysali kolebkę, śpiewając
kolędy. Ta ceremonia miała miejsce tylko w dzień Bożego
Narodzenia i trwała ok. pół godziny.

U prawosławnych
Katolicy w Polsce odwiedzają w kościele żłobek,
a prawosławni – bożonarodzeniową ikonę.3 Wigilia
Bożego Narodzenia w kościele prawosławnym (szacuje
się, że w Polsce mieszka ok. 600 tys. wiernych, z czego
większość na Podlasiu) przypada 13 dni później niż
u katolików czy protestantów, czyli 6 stycznia (według
kalendarza juliańskiego). Wierni przygotowują się przez
40-dniowy post, rozpoczynający się 14 listopada. Już od
święta Ofiarowania NMP (21 listopada) w cerkwi śpiewa się Christos rażdajetsia – sławitie. W Wigilię zwaną
soczelnikom (socziwo to gotowana kasza ze słodkimi
dodatkami) obowiązuje ścisły post. Zgromadzeni dzielą
się prosforą (wypiekanym przez żony duchownych lub
Ze zbiorów Muzeum Etnograficznego

We wsi Lipce
Władysław Reymont pozostawił opis wiejskich
zwyczajów bożonarodzeniowych w Chłopach. Przygotowania do świąt zaczynano od porządków. W chałupie
i sieni podłogi posypywano świeżym igliwiem, ściany
przyozdabiano kolorowymi wycinankami. Kobiety piekły
ciasta i świąteczne strucle. Opłatki wypiekał organista,

Forma do wypiekania opłatków

a roznosili je po domach kolędnicy. W wigilijny dzień
wstawiano do chałupy snop zboża, pod obrus wkładano
siano. Tego dnia obowiązywał ścisły post. Po podzieleniu
się opłatkiem można było zasiąść do uroczystej kolacji,
na którą składały się (w bogatszych domach): buraczany kwas gotowany na grzybach z całymi ziemniakami,
śledzie obtaczane w mące i smażone na oleju konopnym,
kluski z makiem, kapusta z grzybami i olejem, a na
ostatek podała Jagusia przysmak prawdziwy, bo racuszki
z gryczanej mąki z miodem zatarte i w makowym oleju
uprużone. A pogryzali to wszystko prostym chlebem, bo
placka ani strucli, że z mlekiem i masłem były, nie godziło
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siostry zakonne przaśnym chlebkiem – jest to nowy
zwyczaj). Na białym obrusie z haftem w kubku pełnym
zboża stoi świeca woskowa. Ikonę otula się ręcznikiem.
Na stole nie może zabraknąć chleba, czosnku, soli oraz
miodu. Wszystkie potrawy są postne: kutia, barszcz
3
Ikona ta przedstawia Matkę Boską jako postać centralną.
Owinięty w pieluszki Jezus leży w kamiennym żłobie. Są
aniołowie, ludzie, Trzej Magowie ze Wschodu i pasterze.
W dolnym rogu ikony dwie kobiety przygotowują Jezusa do
kąpieli. Święty Józef w lewym rogu rozmawia z pasterzem.
Nad grotą świeci gwiazda betlejemska (na podstawie http://
www.deon.pl/religia/religie-swiata/art,70,boze-narodzenie-u-wyznawcow-prawoslawia.html
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z suszonych grzybów, śledzie z cebulą i olejem, kisiel
z owsa, groch z solą, koladnyki (pieczone pierożki z nadzieniem makowym, gruszkowym lub jagodowym),
kompot z suszu.4
W dzień Wigilii nabożeństwo odprawia się rano,
potem jest wieczernia, a o drugiej w nocy nabożeństwo
zwane wsianoczną. W pierwszy dzień świąt domownicy
zasiadają do obfitego śniadania. Tego dnia wyruszają
kolędnicy z gwiazdą lub szopką. Ten zwyczaj jest wspól-

Gwiazda kolędnicza z Dobieszyna na Podlasiu

ny dla wyznawców obu religii. Domy udekorowane
choinkami, takoż cerkwie. Nowy Rok u prawosławnych
zapowiada św. Melania, nie Sylwester. Okres świąteczny
kończy święto Jordanu (święto Chrztu Jezusa). Procesja
wiernych udaje się nad rzekę lub jezioro, gdzie są już
wyrąbane przeręble w kształcie krzyża, duchowni święcą
wodę, którą wierni zabierają do domów (vide obraz
Teodora Axentowicza).
Zwyczaj obdarowywania się prezentami przejęto
od katolickich rodzin.
http://www.ciechanowiec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1764

http://www.wawel.net/images/malarstwo-2011/axentowicz-teodor/poziom/swieto-jordanu.jpg
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Wiejskie wróżby wigilijne
z południowego Podlasia5
Tego dnia należało wstać wcześnie, by móc wcześnie wstawać przez cały rok. Umyć należało się w rzece
lub strumieniu, a jeśli w szafliku, to z wrzuconą monetą,
by pieniądze były przez cały rok. Niczego nie pożyczano
sąsiadom, by nie wynieść szczęścia z domu. Dzieciom
psocącym tego dnia należało wymierzać karę przez cały
rok. Jasny dzień zapowiadał, że kury będą się niosły,
niebo pochmurne było zwiastunem obfitości mleka,
szron – urodzaju. Prawosławni mieszkańcy podlaskiej
wsi kładli siano również na ławę, a pod stół metalowe
przedmioty (by zapewniły domowi ochronę). Liczba
potraw w chłopskich katolickich domach to 5-7 dań.
Potrawy musiały pochodzić w ogrodu (groch, bób),
pola (ziemniaki), lasu (grzyby) i wody (ryby). Praktykowano rzucanie słomy pod powałę, by przyszłe zbiory
były dobre. Podrzucano również kutię, kaszę lub groch
na pomyślność w domu. Z koloru wyciągniętego spod
obrusa źdźbła siana wróżono, czy dziewczyna wyjdzie za
mąż. Liczono kołki w płocie, by odgadnąć stan cywilny
przyszłego męża dziewczyny (mógł się przecież trafić
wdowiec). Z kierunku, z którego szczekały psy, miał
się pojawić przyszły mąż. Prawosławni nie sprzątali ze
stołu, aby dusze zmarłych mogły skosztować wieczerzy.
A jakie dziwne zwyczaje panują
w innych krajach?
W Austrii niegrzeczne dzieci straszy Krampus
– pomocnik św. Mikołaja. Portugalczycy zmarłym ustawiają nakrycia z jedzeniem. Ozdobą choinki na Ukrainie

4
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5

Antoni Mosiewicz, Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, tom I.
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może być… pajęczyna (według legendy w ubogim domu
nie starczyło pieniędzy na ozdoby choinkowe; w pierwszy
dzień Świąt utkana na drzewku pajęczyna przemieniła się
w srebro i złoto). Na pamiątkę w niektórych ukraińskich
domach wiesza się na choince sztucznego pająka, który
ma przynieść szczęście w nowym roku. Norwegowie
skrzętnie ukrywają miotły, by czarownice nie przyleciały.
Młode Czeszki rzucają buty w stronę drzwi: jeśli nosek
buta skieruje się w stronę wejścia – wesele gwarantowane (przypomina to nasze wróżby Andrzejkowe). Grecy
wieszają wewnątrz kominka świńską szczękę w obronie
przed złym goblinem Kallikantzarojem. Mieszkańcy
Grenlandii raczą się w Boże Narodzenie kiviakiem (jest
to surowa alka, która „dojrzewa” parę miesięcy pod
kamieniem, przysypana ziemią). Hiszpańskie dzieci
pukają w pieniek drzewa, który wcześniej po wydrążeniu kanalików napełniono słodyczami, orzechami,
prosząc by pieniek… zrobił kupkę. A dzieci niemieckie
wypatrują na choince bombki w kształcie ogórka, by
otrzymać dodatkowy prezent (na drzewku może wisieć
tylko jedna taka bombka).
Kartki z życzeniami
Jest zwyczaj wspólny wszystkim ludziom: wysyłanie kartek świątecznych.
To Brytyjczyk J.C. Hirsley, członek Królewskiej
Akademii, zaprojektował w 1843 roku pierwszą kartkę
świąteczną, na której trzypokoleniowa rodzina siedzi
przy stole wznosząc toast. Kartka miała zastąpić listy
pisane na ozdobnym papierze. Autor liczył, że zapracowani mieszkańcy Wysp zaakceptują jego pomysł.
Początkowo nie wszystkim przypadł on do gustu, jednak
niespełna 30 lat później powszechnie wymieniano się
kartkami z rysunkiem gałązek ostrokrzewu, aniołków
lub zimowego pejzażu i z napisem „Merry Christmas”.
Jedna z londyńskich gazet narzekała: Ludzie prześcigają
się w liczbach otrzymanych kartek, natomiast z prawdziwą korespondencją się ociągają. Dziś wysyłane są kartki
elektroniczne lub sms-y z mniej lub bardziej wymyślnymi
życzeniami, ale chyba nie ma nikogo, kto by zaniechał
takiego sposobu składania dowodu pamięci o bliskich
czy przyjaciołach przy takiej wyjątkowej okazji jak Boże
Narodzenie.
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Współczesna kartka z Białorusi

Kulinaria
Zambik: Miał być szczupak po litewsku, ale że nie dostałem
szczupaka, więc będzie goloneczka w piwie, towarzyszu
generale.
Molibden: Ooo, brawo.
Zambik: Bardzo wystawna Wigilia.
Molibden: No zgodnie z tradycją właściwie powinien
być opłatek.
Zambik: Słusznie, słusznie, ale nie róbcie z tego zagadnienia. Najważniejsza jest tradycja. Podzielimy się jajeczkiem.
Molibden: Aha.6
Polskie Wigilie są wyjątkowe. Jeśli mamy obok
siebie chociaż jedną bliską osobę, nawet skromne, są
radosne. A jeśli do tego pada śnieg, palą się lampki,
pachnie choinka, makowiec i pierniki, czas od pierwszej dostrzeżonej gwiazdki może być magiczny. Tylko
w Polsce rodzina dzieli się opłatkiem (lub prosforą).
Potraw zgodnie z tradycją miało być dwanaście (jeśli
6
Rozmowa podczas Wigilii u Molibdenów z kultowego filmu
S. Chęcińskiego Rozmowy kontrolowane.
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gospodyni przygotowała więcej, rybne dania liczono
jako jedno; jeśli mniej – dodatki uznawano za potrawy).
Najpopularniejszą zupą wigilijną była niegdyś polewka
migdałowa.7 Na wschodzie Polski podawano kiszony
barszcz, w niektórych regionach zupę rybną lub grzybową. Ostatecznie zwyciężył barszcz i uszka z farszem
grzybowym. No i ryby (sławny karp lub szczupak na
szaro w sosie z krwi ryby, piernika, karmelu, wina, korzeni) gotowane, pieczone, smażone, w galarecie. A także
karp po żydowsku (w sosie z cebuli). Do tego dania
postne okraszone olejem: pierogi z kapustą, kapusta
z grzybami, gołąbki z kaszą).8 Kompot z suszu owocowego w moim rodzinnym domu był obowiązkowy. No
i potrawy z maku: kluski, łamańce, kutia i moje ulubione
makowce. Mak łączy się z miodem, oznaczającym szczęście i powodzenie w życiu. Niemiecki z proweniencji
piernik przylgnął do polskiej kuchni, tak jak zwyczaj
ubierania choinki.
Europejskie Boże Narodzenie
od strony kuchni9
Szwedzka Wigilia to uroczysty obiad składający
się z... wieprzowiny (w dawnych czasach mięsne potrawy
jadało się w tym kraju tylko od święta). Prawdziwa uczta
Przepis współczesny na 6 osób: 15 dag migdałów sparzyć,
obrać i po wysuszeniu zemleć. Zalać 1,5 litra wrzącego mleka
i gotować na małym ogniu ok. 15 min. Do wazy włożyć ryż
ugotowany na sypko, licząc po łyżce na osobę, wlać zupę.
Tuż przed podaniem można zaprawić ją surowym żółtkiem.
8
Krystyna Bockenheim Przy polskim stole
9
Korzystałam z kulinarnego magazynu „Kuchnia” z grudnia
2003 r.
7
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http://flourbakery.com/sites/default/files/styles/576x294/public/
buche_de_noel_v1_1.jpg?itok=EBKpaCXW

Szopka z rodzinnego domu autorki

rozpoczyna się pierwszego dnia świąt, kiedy to jada się
zakąski (marynowane śledzie, pasztet z wątróbki, pieczoną kiełbasę) oraz nóżki w galarecie, pieczone żeberka,
salceson i znów szynkę, przyprawioną cukrem. Specjalnością szwedzkiej kuchni świątecznej jest zapiekanka
ziemniaczana z anchois i cebulą, zwana pokusą Janssona.
Ponieważ Boże Narodzenie to sezon ostryg, nie
może bez nich obyć się francuska kolacja wigilijna.
Na przystawki podawana
jest foie gras (a jakże!), a daniem głównym jest indyk
nadziewany kasztanami.
Tradycyjnym deserem Francuzów jest büche de Noël (co
można przetłumaczyć jako
bożonarodzeniowe polano),
czyli rolada biszkoptowa lub lodowa w kształcie pieńka.
Postne potrawy tego dnia serwowane są w Portugalii – suszony gotowany dorsz, podawany z kapustą
i ziemniakami w mundurkach, dekorowany połówkami
jaj i polany sosem z czosnku zeszklonego na oliwie oraz
owoce morza.
Na świątecznym wigilijnym stole w Hiszpanii
najczęściej znajduje się pieczona ryba morska besuga.
Austriacy również mają postną wieczerzę, jej czas
oznajmia dźwięk dzwoneczka. W tym dniu na deser
jada się drobne słodkie ciasteczka, których pieczenie
zaczyna się na kilka dni przed świętami.
W Irlandii bardzo ważne są symbole religijne.
Zapalona lampka w oknie wskazuje drogę do stołu samotnemu wędrowcowi. Kiedyś była to świeczka zapalana
przez najmłodszego członka rodziny, a mogła ją zgasić
tylko dziewczynka o imieniu Maria.
W ojczyźnie św. Mikołaja po południowej mszy
odwiedza się groby bliskich, po czym zasiada się do
uroczystej kolacji. Obowiązkowym daniem jest szynka
pieczona z nogą (zapeklowane mięso kupuje się w sklepie), którą należy jeść z rosolli, czyli sałatką z buraków,
ziemniaków, marchwi, konserwowych ogórków, cebuli,
jabłka w towarzystwie sosu śmietanowo-octowego, podawanego w osobnym naczyniu.
Dla Belgów Boże Narodzenie to najważniejsze
święto w roku, które spędza się przy szopce, w domu,
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http://www.ultimate-guide-to-greek-food.com/
images/christmas-bread.jpg

z rodziną. Uroczystą kolację o ósmej wieczorem rozpoczyna się… szampanem lub białym winem w towarzystwie drobnych przekąsek. Główne danie, faszerowaną
smardzami indyczkę lub dziczyznę z owocami gospodyni
serwuje około 23.00. Dopiero wówczas można składać
sobie życzenia i obejrzeć prezenty.
W Wielkiej Brytanii nie ma uroczystej Wigilii.
Sygnałem do rozpoczęcia obiadu 25 grudnia jest przemówienie królowej transmitowane przez telewizję. Na
stole pieczona nadziewana gęś, kaczka lub indyk, następnie christmas pudding, w trawieniu którego pomaga
herbata i ciasteczka ze słodkim nadzieniem, podawane
na ciepło. Ów deser był początkowo mięsnym owalnym
pasztetem sporych rozmiarów, z bakaliami, w kruchym
cieście (stąd nazwa mince pie).
Holendrzy zaczynają święta uroczystym śniadaniem w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Najważniejszą potrawą jest ocukrzony świąteczny chleb – kreststol
(na drożdżach, z rodzynkami, orzechami, migdałami,
kandyzowanymi owocami, smażoną skórką pomarańczową). Z opisu przypomina nasz keks.
Grecy wieczór wigilijny spędzają poza domem,
w barach lub restauracjach. Po powrocie z mszy w pierwszy dzień świąt podaje się kourambiedes – białe ciasteczka posypane cukrem pudrem oraz
christopsomo – chleb Chrystusa.
Włosi świąteczne dni spędzają w restauracjach,
jedząc szlachetne ryby, owoce morza, trufle, a na przystawkę… cannelloni, zapiekane lazanie (jakby na co dzień
mieli mało makaronów!). Bożonarodzeniowym deserem
jest baba panetonne – drożdżowe ciasto z rodzynkami
i skórką pomarańczową, które musi być wyrabiane przez
kilka dni, by nabrało puszystości. Takie baby można od
kilku lat kupić w Polsce… przed Wielkanocą (wszak
baba wielkanocna to polska tradycja).
A niemieckie gospodynie przed świętami pieką,
gotują, duszą, smażą (podobnie jak polskie). Najbardziej
popularną potrawą jest gęś lub kaczka nadziewane
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podrobami zmieszanymi z boczkiem, namoczoną w mleku bułką, cebulą, natką, podsmażonymi pieczarkami,
jajkami, śmietaną i przyprawami, którą podaje się z czerwoną kapustą (na ciepło) i drożdżowymi knedlami. A na
deser – pieczone na opłatkach pierniki, czyli lebkuchen.
Ufffffff…
Życzenia po góralsku
Nadzwyczaj uboga jest spiżarnia góralki na naszym
Podhalu, pisał Walery Staszel w 1914 roku. Ani bryjka,
ani kluska10 nie mogły być podane na wigilijny stół. Żur
z mąki lub zupa grzybowa, kapusta z ziemniakami, kasza
z brukwią i miodem, kluski ze śliwkami i pieczone na
blasze moskole – był to bardzo skromny posiłek. Za to
góralskie życzenia są iście gargantuiczne.
Nigdy nie udało mi się ich zapamiętać – ale od
czego jest internet.11
Na scescie, na zdrowie, na to Boze Narodzynie,
Coby sie wom dazylo, mnozylo kazde stworzynie!
Coby sie wom darzyły dzieci – kielo przy piecu śmieci
W kozdym kątku po dzieciątku, a na pościeli troje
Ino cobyście nie pedzieli, ze to ftore moje!
Coby wom nicego nie chybiało
Z roku na rok przybywało
A do reśty – cobyście byli scęśliwi i weseli
Jako w niebie janieli, haj!
Nic dodać, nic ująć. Wesołych Świąt!
Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak

Listopad 2015
PS Proszę uważać na zwierzęta! W całej Europie ludzie wierzą,
że w ten jeden wigilijny dzień potrafią powiedzieć, co myślą. J.C.

Woda gotowana z mąką na gęsto, podawana ze stopioną
słoniną lub masłem na głębokim talerzu
11
http://naludowo.pl/kultura-ludowa/pojecia-definicje/zyczeniana-boze-narodzenie-noworoczne-po-goralsku-na-szczesce-nazdrowie-gwara-co-by-sie-wom-darzylo-tekst-slowa-na-ludowo.
html
10
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Sonda uliczna

Czego nie lubię w świętach
Bożego Narodzenia
Jagoda Czurak

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy” – ta piosenka Czerwonych Gitar
wprawia mnie w pogodny nastrój i przywołuje miłe wspomnienia. Sondaże jednak
wykazują, że prawie połowa Polaków nie lubi świąt Bożego Narodzenia. Redaktor
naczelna wysłała mnie, bym zapytała mieszkańców Warszawy, czego nie lubią w tych
świętach. Oto moja relacja.



Czego nie lubię w Świętach? Co to za pytanie!
Wszystko, co ma związek z Bożym Narodzeniem,
wywołuje moją radość. Pojadę do mamy na Podlasie,
będzie superwyżerka i jeszcze wałówkę przywiozę do
Warszawy. Co nie zmieści się w lodówce, powieszę za
oknem lub ułożę na balkonie. Do sylwestra dotrwa.
(„Słoik”)



Czekam na Święta jak na zbawienie. Wreszcie
posiedzę z mężem w domu. W tym roku będą
trzy wolne dni. Poczytam książki, bo nigdy nie mam na
to czasu, wypijemy jakąś naleweczkę, porozmawiamy.
(Zapracowana urzędniczka)



Wie pani, kiedyś to był powód do radości, gdy
wystało się na mrozie karpia albo trafiło do sklepu
akurat, kiedy rzucili rodzynki. Człowiek cieszył się, że na
Wigilię są wszystkie potrawy. A ile było opowieści, jak
to polowało się na jedzenie. A teraz? Idziesz i kupujesz,
przebierasz, wszystko jest. Nie ma o czym opowiadać.
(Emerytka starego portfela)



Nie cierpię tych zdenerwowanych ludzi, ich
niezdecydowania, wybrzydzania, zmienianych
zamówień. Ciągle boję się, że nie zdążymy, z roku
na rok mamy coraz więcej zleceń. Urwanie głowy
przez trzy tygodnie. I skąd ci ludzie mają pieniądze?
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Mnie na takie prezenty nie stać. (Pracownik firmy
wysyłkowej)



Najbardziej to przeszkadza mi cały ten przymus
wysyłania kartek z życzeniami do klientów. Nie
mogę napisać, co o nich naprawdę myślę. A poza tym jak
już wymyślę jakąś życzeniową formułkę, to wiem, że tę
moją kartkę wrzucą do kosza albo zapomną o nadawcy.
I te nieszczere uśmiechy, grzecznościowe służbowe wizyty i służbowe gadżety. Ohyda. (Key Account Manager
w korporacji)



Wie pani, ja z żoną uciekam od tego całego cyrku, brzuchatego Mikołaja i totalnego obżarstwa
u teściów, gdzie zwykle grasują rozkoszne dzieci mojej
szwagierki. Wyjeżdżamy na Święta i Nowy Rok. Tylko
mamy dylemat, bo w górach tłok, a nad morzem nie
ma śniegu, a jak nie ma śniegu, to nie ta atmosfera. To
może na Mazury, do jakiegoś pensjonatu? Jak pani myśli,
dobry pomysł? (Wyzwolony mieszczuch)



Od kiedy zostałem sam, to myślę, że te święta
powinni skasować. Te dżinglebele, czy jak im
tam, te świetlne jelonki przed domami niczym renifery,
wszyscy udają, że się cieszą. Skąd taka Ameryka nagle
w Polsce, nie wie pani? A ja nie mam z kim podzielić
się opłatkiem. Dzieci za granicą, kartkę wyślą, ale żeby
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tak przyjechać do starego ojca, to za drogo. Ten Londyn
to ich tak odmienił. Dobrze że jest telewizja, tylko żeby
znowu nie dawali Kevina. (Wdowiec)



Ja nie lubię Świąt? Pani kochana, ja bardzo lubię
wszystkie święta. Ludzie przypominają sobie
o nas, do kościoła zapraszają. Wie pani, jak się ma
dobre rozeznanie, to można mieć co rok kilka Wigilii.
A najlepsze pierogi to u św. Marcina, w tym roku też tam
pojadę. (Bezdomny z Dworca Centralnego)



Jak tu się cieszyć? Sama na siebie jestem zła. Co
roku postanawiam, że nie dam się omamić reklamami i co? Zawsze mi wmówią, że tego potrzebuję, że
to jedyna okazja. W tym roku dywan kupiłam, chociaż
ten stary to nie był jeszcze taki stary. W zeszłym roku
tak mnie skołowali, że telewizor 3D kupiłam. I co z tego
że kartą zapłaciłam – kredyt trzeba spłacić. Kto to wymyślił, żeby takie promocje tylko przed Świętami robić?
Człowiek tylko głupieje. (Kobieta w średnim wieku).
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Czego nie lubię? Ja pani powiem, co lubię. Lubię ten
tłok, tych ludzi ganiających w amoku, tłoczących

się z wypiekami za twarzy w sklepach jak za komuny.
Zapominają wtedy, gdzie trzymają portfele. (Pobiegł
w kierunku DT „SMYK”, zanim spytałam go o zawód)



Ja lubię Święta, bo jak jest zimno, to pani robi mi
na drutach nowy sweterek. I zawsze jakaś kość
ekstra się trafi. (Piesek nienazwanej rasy przywiązany
do słupka przed sklepem)



Tak więc, drodzy Czytelnicy, jeśli lubicie dawać
prezenty, jeśli lubicie uszka z grzybami w barszczu,
który smakuje wyjątkowo tylko dlatego, że jemy go raz
w roku, jeśli kochacie zapach makowca i skórki pomarańczowej, jeśli lubicie ponarzekać, że Święta znowu
nie są białe – to mam dla Was dobrą wiadomość: Boże
Narodzenie tuż-tuż.
A jeśli przeraża Was cały ten świąteczny zgiełk,
jeśli nie chcecie przy świątecznym stole słuchać dobrych rad cioci czy patrzeć, jak szwagier znowu pije
za dużo – to mam dobrą wiadomość: już niedługo
będzie po Świętach.
Tekst i zdjęcie
Jagoda Czurak
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Wigilijna klęska
Jagoda Czurak
– I jak, udane polowanie? – Zbyszek spojrzał na
twarz wchodzącej żony i zaczął żałować zadanego pytania.
– Karpia nie będzie. Wczoraj tylko łby na lodzie,
dziś również łby. Za to łosoś pysznił się w gablocie. – Halina zdjęła buty, podała siatkę mężowi i powiesiła płaszcz.
– No to trudno, zgadzam się na łososia – mężczyzna starał się ze zrozumieniem podejść do zaistniałej
sytuacji. – Nie będę marudził. Ze mną jak z dzieckiem.
– Łososia nie kupiłam. Dobrze że w garmażerii był
karp po żydowsku. A ja tak się przygotowałam w tym
roku! – kobieta nie kryła złości. – Cztery opakowania
żelatyny kupiłam, dodatkową włoszczyznę, by galareta
była esencjonalna. A tu nawet twojego ulubionego
smażonego karpiowego dzwonka nie będzie. – Halina,
jak większość kobiet, spełniała się w kuchni i zawsze
chciała wypaść najlepiej.
– Ale przecież mamy bigos – Zbyszek próbował
ratować sytuację – i kompot z suszu, barszcz, pierogi
z grzybami. Zrobiłaś też sałatki śledziowe według nowych
przepisów. Wystarczy tego dla nas dwojga.
– Bigos jest z mięsem, w Wigilię nie podam –
odparła poirytowana kobieta.
– A któż się o tym dowie? Przecież nikomu nie
powiemy.
– No pewnie, czym tu się chwalić. Ale skoro
tradycja nakazuje nie jeść mięsa, to bigosu nie będzie.
– Daj spokój, kochanie – mężczyzna za późno
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zorientował się, że zabrnął w niebezpieczne rejony –
tradycja, tradycja. Przecież zza tych gęstych chmur
nawet tradycyjnej pierwszej gwiazdki nie zobaczymy.
– Dzięki tradycji nasz naród przetrwał. Tradycja
to święta rzecz, Zbyszku.
Stali w kuchni.Woda w czajniku już się dogotowywała, Halina nie przestawała perorować. Muszę
jej zrobić herbatę, niech chwilę odpocznie, pomyślał.
– Już się nie odzywam, ale chcę ci powiedzieć, że
nie powinnaś tak się tym niepowodzeniem przejmować.
Nietypowa Wigilia – będzie co wspominać. Na podwórku
stokrotki kwitną, deszcz leje już drugi tydzień. Może
karpie się pochowały?
– Wyszło na to, że wygrali ekolodzy. Nic z tego nie
rozumiem. Mamy demokrację, tak? Większość jest za
jedzeniem karpia, tak? Jeśli ktoś wierzy w te cierpienia
ryb, to niech je...
– Sushi – wskoczył jej w słowo. – Ojej, co ja mówię,
w sushi też są ryby. – Zbyszek za wszelką cenę chciał
rozładować napięcie. Ale Halina ciągnęła rozpoczętą
myśl, jakby nie słyszała słów męża.
– Za komuny człowiek stał w kolejce na mrozie,
ale bez karpia nie wracał do domu. Albo związki w pracy
załatwiały przydział. A teraz ani ryby, ani związków. A jak
tamten karp smakował, miał jakby dodaną wartość. –
Halina upiła łyk herbaty z aromatem migdałów. Wzrok
jej się rozmarzył. Spojrzała za okno. W sąsiednim bloku
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już migały światełkami choinki i łańcuchy kolorowych
lampek na balkonach. Wycinanki w kształcie gwiazdek
i sanie ciągnięte przez renifera, przyklejone do szyby
naprzeciwko, nie pozostawiały złudzeń. Jest Wigilia.
Zbyszek już rano udekorował choinkę, pod
drzewkiem położył prezent dla żony. Halina spojrzała
na miejsce na prezenty. Ciekawe co w tym roku wymyślił. Nawet jeśli prezent był nietrafiony, zawsze się
z niego cieszyła. Trzeba docenić inwencję mężczyzny
i podbudować jego ego. Nie chciała podpowiadać, co
ucieszyłoby ją najbardziej, prezent powinien być niespodzianką. Zresztą z zawsze zadowolonej miny męża
na widok zawartości torebki nigdy nie domyśliła się, że
jej podarunkowe pomysły nie zawsze przypadały mu do
gustu. Ale przecież, po tylu latach małżeństwa, trzeba
sobie wybaczać takie drobiazgi jak nietrafiony upominek.
Jak się zacznie ściemniać, zasiądą do kolacji, zadzwonią
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do dzieci, zanucą Bóg się rodzi. I zapomną o wigilijnej
klęsce. A dwa karpie przeżyją tradycyjne polskie święta
w stawie, po bożemu.
Wieczorem włączyli telewizję, akurat była powtórka filmu Żółty szalik. Matka bohatera szykowała
karpia w galarecie. Zbyszek cmoknał żonę w policzek.
– Zrobisz rybę na Nowy Rok. Odbijemy sobie.
Ja po świętach wyruszę na polowanie! – oświadczył
stanowczo.
Ale łuska z wigilijnego karpia – zasmuciła się
Halina. – Czy ta z poprzedniego roku, którą noszę
w portmonetce, nie straci swej mocy?
Tekst i zdjęcie
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Grudzień 2015 r.
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Koty malowane

Informacja dla autorów
materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

1.7. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
zmian.

1.1. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

1.8. Materiał prasowy może być opublikowany pod
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
redakcji.

1.2. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.
1.3. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
nie są przyjmowane.
1.4. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.
1.5. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać
podane dalej wymogi edytorskie.
1.6. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu
redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym,
jak i poprawności językowej. Niejasności i wątpliwości
mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja
czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za
długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu
GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym
etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych
poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnej
autorskiej wersji tekstu i przysyłanie jej do ponownego
opracowania redakcyjnego.
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1.9. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
dla „Gazety dla Lekarzy”.
1.10. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
(elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
gazeta-dla-lekarzy.com.
2. Odpowiedzialność
i prawa autorskie
2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści
w nim zawarte.
2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy”
odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

12_2015

grudzień

Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
4. Wymogi edytorskie dotyczące
materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.
4.2.2. Prawa autorskie
4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki)
sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza
ilustracja słabszej jakości, ale własna).
4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację
w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów.
W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
5. Uwagi

4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem redakcji.

4.2. Ilustracje

5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

4.2.1. Sprawy techniczne
4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje
zarówno w formie elektronicznej, jak
i w postaci oryginałów do skanowania
(np. odbitek).
4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze
naświetlone.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego
powinny być nadesłane w oryginalnej
rozdzielczości, bez zmniejszania.
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Rys. Zen

4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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Fot. Katarzyna Kowalska

Nie wszystko przeminie ,
bo arka wciąż płynie ...

