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

Podjęta przed 5 laty decyzja o wydawaniu „Gazety dla Lekarzy” zapoczątkowała
niecodzienną przygodę zarówno dla zespołu redakcyjnego, jak i szerokiego grona współpracowników. Wszyscy byliśmy wystarczająco doświadczeni, żeby się
podjąć wydawania czasopisma środowiskowego, a w trakcie pięciu lat okazało się,
jak wiele możemy się wspólnie nauczyć i jak owocnie rozwijają się nasze talenty.
Media społecznościowe to szeroki i bardzo różnorodny nurt we współczesnej
prasie. Ku zaskoczeniu przedstawicieli prasy tradycyjnej są opiniotwórcze,
kreatywne i chętnie czytane. Okazuje się, że nikomu wcześniej nieznane osoby
potrafią zdobyć czytelników i zawładnąć opinią publiczną. Ciągle powstają nowe
formy mediowe i szybko stają się codziennym elementem naszego życia. Memy,
tweety, blogi są nie tylko powszechnie stosowanymi formami przekazu w prasie
popularnej, ale posługują się nimi także uczestnicy największych naukowych
kongresów medycznych i wydawcy renomowanych czasopism naukowych.
Naszą rocznicę wyznaczają dwie daty. 27 lutego 2012 r. „Gazeta dla Lekarzy”
została wpisana przez Sąd Okręgowy w Warszawie do rejestru dzienników
i czasopism. 12 marca Biblioteka Narodowa nadała „Gazecie dla Lekarzy”
międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN). Postanowiliśmy uczcić te dwie ważne daty, wydając w ich rocznicę dwa odrębne
numery poświęcone wspomnieniom i planom na przyszłość.
W następnych wydaniach będziemy chcieli się skupić na zagadnieniach deontologii lekarskiej, profilaktyki i promocji zdrowia oraz chorób rzadkich.
Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas! Życzymy naszym Autorom
i Współpracownikom powodzenia w dalszej twórczości! Wszystkich zachęcamy
do rozwijania skrzydeł na nowych szlakach!
Powodzenia!

Krystyna Knypl, redaktor naczelna
krystyna.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com
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przeznaczonym dla osób uprawnionych do wystawiania recept i posiadających prawo wykonywania
zawodu lekarza.
Opinie wyrażone w artykułach publikowanych
Okładka fot. Mieczysław Knypl
Mieczysław Knypl, sekretarz redakcji
w „Gazecie dla Lekarzy” są wyłącznie opiniami
m.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com
ich autorów.
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nadesłanych do publikacji tekstów, w tym skraMarta Florea, Krystyna Knypl, Mieczysław
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Krystyna Knypl

Statut
„Gazety dla Lekarzy”
W numerze
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 20845685 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 znaczenia postępu w medycynie oraz roli promocji zdrowia. Ważną
częścią naszej misji jest promowanie wiedzy o chorobach rzadkich.
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. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze.
GdL na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną,
ale także nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak
literatura, muzyka, podróże.
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. 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
Zalety żywności organicznej
Na łamach „The Lancet”
ukazał się artykuł redakcyjny
zatytułowany Organic food:
panacea for health będący
omówieniem raportu Human
health implications of organic
food and organic agriculture
opublikowanego przez Parlament Europejski w grudniu 2016 roku. Z przeglądu
dotychczasowych doniesień

naukowych jednoznacznie wynika, że żywność organiczna
jest zdrowsza niż żywność produkowana innymi metodami.
Największe badanie epidemiologiczne na temat wpływu
żywności organicznej to PARSIFAL Study, w którym uczestniczyło 14 000 dzieci w wieku
od 5 do 13 lat. Wykazało ono,
że częstość występowania

atopowego zapalenia skóry
jest znamiennie niższa wśród
dzieci spożywających żywność
organiczną w porównaniu
z dziećmi otrzymującymi żywność produkowaną na skalę
przemysłową. Inne zagrożenia
związane z żywnością produkowana na skalę przemysłową
to jej wpływ neurotoksyczny,
negatywne oddziaływanie na

układ endokrynny oraz kancerogenność.
Cały raport jest dostępny
w pod adresem http://www.
europarl.europa.eu/thinktank/
en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)581922. (K.K.)

danych z 35 wysoko uprzemysłowionych krajów i wyliczyli,
że 65% kobiet i 85% mężczyzn
ma szansę na długie życia. Największe prawdopodobieństwo
przekroczenia 90 lat życia dotyczy kobiet w Korei Południowej,
Francji, Hiszpanii i Japonii. Dla

mężczyzn kraje z dobrą prognozą co do długości życia to
Korea Południowa, Australia
i Szwajcaria.
(K.K.)

Źródło: http://www.thelancet.
com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(17)30391-4/
fulltext

I będą żyli długo i szczęśliwie?
Choć narzekamy na utrudniony dostęp do usług medycznych oraz zanieczyszczenie powietrza, które to okoliczności
skracają życie, to przewrotna
statystyka mówi, że możemy
żyć coraz dłużej. Na łamach
„The Lancet” ukazało się

doniesienie Future life expectancy in 35 industrialised countries:
projection with Bayesian model
ensemble autorstwa V. Kontis
i wsp., z którego dowiadujemy
się, że perspektywy na wydłużenie życia są całkiem realne.
Autorzy przeanalizowali wiele

Źródło: http://www.thelancet.
com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(16)32381-9/
fulltext

FDA zatwierdziła nowy lek dla pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a
9 lutego 2017 amerykańska agencja FDA zatwierdziła
lek o nazwie Emflaza (deflazocort) do leczenia dystrofii mięśniowej Duchene’a,
w postaci tabletek i zawiesiny doustnej. Lek może być
stosowany u dzieci powyżej
5. roku życia.

Kortykosterydy są szeroko stosowane w wielu krajach
w leczeniu dystrofii mięśniowej Duchenne’a ,ale nie miały
dotychczas takiej rejestracji
w Stanach Zjednoczonych.
Wskazania do stosowania leku ustalono na podstawie badania klinicznego,

w którym uczestniczyło 196
pacjentów z tym schorzeniem, w wieku od 5 do 15
lat. W trakcie leczenia obserwowano poprawę ich stanu
klinicznego.
(K.K.)
Źródło: https://www.fda.gov/
NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm540945.htm

Kolejne zalety diety śródziemnomorskiej
O zaletach diety śródziemnomorskiej wiedzą wszyscy,
ale okazuje się, że nie wszystko.
Na łamach „Circulation”
opublikowano nowe dane na
temat walorów tej diety. W doniesieniu zatytułowanym Meditrranean diet improves highdensity lipoprotein fiunction

in high- cardiovascular-risk
individuals A. Hernaez i wsp.
przedstawili wyniki badania
PREDIMED. Oceniano wpływ
diety śródziemnomorskiej
na funkcje antyoksydacyjną
i naczyniorozszerzającą cząsteczek HDL cholesterolu
w dwu grupach pacjentów:

pierwsza grupa (n=100)
poza dietą śródziemnomorską otrzymywała dodatkowo
oliwę z oliwek, a druga grupa
dodatkowo orzechy (n=96).
W obu grupach stwierdzono
poprawę, przy czym lepsze
wyniki uzyskali pacjenci otrzymujący oliwę z oliwek.

Skład oliwy z oliwek jest
następujący: 15% nasyconych kwasów tłuszczowych,
60-75% kwasu oleinowego,
14-18% kwasu linolowego,
10-18% kwasu palmitynowego, 2% kwasu linolenowego,
2% kwasu stearynowego, witamina E.
(K.K.)

Źródło: http://circ.ahajournals.org/content/135/7/633
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Nowości
Redaktor naczelna GdL w Polskim Radiu 24

Przeciwprzeziębieniowe działanie czosnku dowiedzione naukowo
3 lutego 2017 redaktor naczelna GdL dr Krystyna Knypl
udzieliła wywiadu telefonicznego Polskiemu Radiu 24 na
temat zapobiegania przeziębieniom oraz infekcjom
grypowym (do
posłuchania pod
adresem http://
www.polskieradio.
pl/130/3153/Artykul/1723597,Jak-nie-dac-sie-grypie). Poruszona
w rozmowie
kwestia działania czosnku została sprawdzona w zasobach

Medline i okazuje się, że od
2014 roku są dowody naukowe na przeciwprzeziębieniowe
jego działanie. W zasobach
Cochrane Library jest dostępny artykuł Garlic for common
cold, w którym omówiono wyniki doniesień na ten temat.
Z ośmiu prac znalezionych
w Medline i innych bazach
artykułów jeden spełniał
wszystkie kryteria badania naukowego. W badaniu uczestniczyło 146 pacjentów, którzy
przez 12 tygodni otrzymywali
czosnek w postaci tabletek zawierających 180 mg allicyny
(siarkoorganiczny związek
chemiczny z grupy fitoncydów

o działaniu bakteriobójczym,
zawarty w czosnku) lub placebo. W grupie otrzymującej allicynę były 24 przypadki przeziębienia, a w grupie otrzymującej placebo 65 (p< 0,001).
Co więcej, osoby otrzymujące allicynę chorowały krócej,
średnio 4,63 dnia, a osoby
otrzymujące placebo średnio
5,63 dnia. Obserwowane działania niepożądane w grupie
leczonej allicyną to wysypka
skórna i nieprzyjemny zapach.

W ostatnim czasie
ukazało się na łamach
„Food Chemistry”
inne ciekawe doniesienie autorstwa D.A. Locatelli
Cooked garlic and antioxidant
activity: Correlation with organosulfur compound composition, w którym wykazano, że
gotowany czosnek zachowuje
antyoksydacyjne właściwości,
ale są one mniejsze niż czosnku surowego.
Źródło: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/14651858.
CD006206.pub4/full
http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S0308814616316181

Medytacja przy muzyce opóźnia rozwój choroby Alzheimera
Na łamach „Journal of Alzheimer Disease” opublikowano doniesienie Meditation
and music improve memory and cognitive
function in adults with subjective cognitive
decline: A pilot randomized controlled trial
autorstwa K.E. Innes i wsp. z którego

wynika, że słuchanie muzyki opóźnia
rozwój zmian otępiennych w przebiegu
choroby Alzheimera.
Badano 60 pacjentów, których podzielono na dwie grupy: tych którzy słuchali po
12 minut dziennie muzyki przez 6 miesięcy

i tych którzy nie słuchali muzyki, a następnie porównano wyniki testów oceniających
otępienie. W grupie słuchającej muzyki
wyniki testów były znamiennie lepsze.
Źródło: http://content.iospress.com/articles/
journal-of-alzheimers-disease/jad160867

Rozmiary i lokalizacja pękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych
Na łamach „Journal of
Neurosurgery” w grudniu
2016 r. opublikowano artykuł
Size and location of ruptured
intracranial aneurysms: consecutive series of 1993 hospital-admitted patients autorstwa M.Korja i wsp. z kliniki

neurochirurgicznej w Helsinkach omawiający wyniki analizy historii choroby pacjentów
leczonych w okresie od 1995
do 2009 roku.
W grupie 1993 pacjentów z pękniętym tętniakiem
wewnątrzczaszkowym 61%

Drodzy Czytelnicy, trwa przekazywanie
1% naszych podatków na szczytne cele.
Chcemy Was prosić, abyście
po raz kolejny przekazali swój
1% na potrzeby rehabilitacji
Michała Kozaneckiego, syna
dr Ewy Dereszak-Kozaneckiej
(@edk na Konsylium24.pl), naszej
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stanowiły kobiety. Lokalizacja
tętniaków była następują: tętnica środkowa mózgu (32%),
tętnica przednia łącząca (32%),
tętnica tylna łącząca (14%),
tętnica okołospoidłowa (5%).
Sumarycznie tętniaki miały
średnio 7 mm szerokości (od

znakomitej autorki, m.in. artykułów Lekarz
ma kota?, serii Koty malowane i innych.
Rehabilitacja Michała przynosi znakomite
efekty. Od października 2016 r. jest on studentem Wydziału Anglistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Podczas
trwającej sesji egzaminacyjnej zdał teorię
literatury na bardzo dobrze.

1 do 43 mm). Średni wymiar
tętniaka tętnicy ocznej wynosił
11 mm, tętnicy okołospoidłowej 6 mm. 30% pacjentów miało mnogie tętniaki. 68% tętniaków było mniejsze niż 10 mm.
Źródło: http://thejns.org/doi/abs/10.3171/2016.9.JNS161085

Trzymamy kciuki za dalsze egzaminy!
Oto potrzebne informacje:
Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc
Niepełnosprawnym KRS 0000270809
koniecznie z dopiskiem:
Kozanecki 889.
Numer konta fundacji
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001.
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Kongresy, konferencje, raporty

By Brian Reading - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10004210

George R. Brown Convention Center

Kongres American Epilepsy Society, Houston 2017

Tajemnice padaczki
Krystyna Knypl

Padaczka jest schorzeniem owianym aurą tajemniczości. Chorują na nią
zwykli ludzie i nieprzeciętni artyści.

W

roku 1896 włoski psychiatra Cesare Lombroso
w swym dziele Człowiek – geniusz wysunął hipotezę o roli padaczki w genezie geniuszu. Niewątpliwie
mózgi ludzi nieprzeciętnie utalentowanych funkcjonują
inaczej, ale czy da się sprowadzić kwestię do patologicznych wyładowań elektrycznych, można mieć poważne wątpliwości. Z drugiej strony to, że podejrzewano
padaczkę o takich osób jak Juliusz Cezar, Mahomet,
Dostojewski, Joanna D’Arc, Flaubert wskazuje na istnienie nie do końca wyjaśnionego związku choroby z nieprzeciętnymi talentami i osiągnięciami. W literaturze
fachowej można spotkać bliższe informacje na temat
bardziej szczegółowych diagnoz; i tak napady padaczkowe u Joanny D’Arc były prawdopodobnie wywoływane
przez gruźliczaka mózgu, napady Juliusza Cezara, które
występowały w ciągu ostatnich dwóch lat życia, były
prawdopodobnie powodowane przez oponiaka lub
wolno rosnącego nadnamiotowego glejaka, a napady
u Flauberta związane były z wrodzoną malformacją
naczyniową okolicy potylicznej (wg 1). Najwięcej hipotez
lekarskich doczekały się napady van Gogha, którego
stan zdrowia był przyczyną analiz przeprowadzonych
w literaturze przez aż 152 lekarzy. 55 z nich uważało, że
artysta cierpiał na padaczkę, 41 rozpoznawało nerwicę
psychogenną, 13 schizofrenię, 10 zaburzenia charakterologiczne, a 9 psychozę dwubiegunową afektywną.
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Skala problemu i trudności
w leczeniu
Szacuje się, że w Polsce na padaczkę choruje
około 350 tys. osób, w Europie 3,6 mln, a na świecie
50 mln. Liczba nowych zachorowań jest szacowana na
2,4 mln rocznie.
Leczenie farmakologiczne jest skuteczne u około
70% pacjentów. Padaczkę uważa się za lekooporną, jeśli
nie występuje remisja napadów mimo zastosowania
dwóch właściwie dobranych, dobrze tolerowanych
i podawanych w odpowiednich dawkach leków przeciwpadaczkowych w monoterapii lub skojarzeniu. Najczęściej lekooporność występuje w padaczce skroniowej,
a także u pacjentów ze stwardnieniem hipokampa
(http://www.neurologia-praktyczna.pl/a1321/Padaczka-lekooporna.html/). Jedną z metod leczenia stosowanych
w padaczce lekoopornej jest głęboka stymulacja mózgu.
Skuteczność tej metody oceniano w randomizowanym
badaniu SANTE (Stimulation of the Anterior Nucleus of
the Thalamus in the Epilepsy), w którym uczestniczyło
110 pacjentów z padaczką lekooporną. Stwierdzono
zmniejszenie częstości napadów o ponad 50% u 40%
pacjentów stymulowanych aktywnie i u 14,5% pacjentów
w grupie placebo (p < 0,05). Obserwowane działania
niepożądane przy głębokiej stymulacji to depresja
i zaburzenia pamięci.
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Kongresy, konferencje, raporty
Wiele nadziei wśród pacjentów oraz ich rodzin
budzą związki zawarte w konopiach.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kannabidiol#/media/File:Cannabidiol.png

Kongresowe doniesienia
o kannabidiolu
Z uwagi na skalę i charakter problemu zrozumiałe jest szerokie zainteresowanie postępem w leczeniu
padaczki. Szczególną oprawę medialną ma w wielu
krajach kannabidiol CBD, organiczny związek chemiczny
z grupy kannabinoidów, występujący w konopiach. Ile
jest faktów naukowych, a ile tzw. faktów prasowych? Co
wiemy dotychczas, a czego dowiadujemy się z materiałów
kongresowych?
Lek pod nazwą Epidiolex zawierający CBD ma
status leku sierocego w leczeniu zespołu Charlotte
Dravet (ciężka miokloniczna padaczka u niemowląt)
oraz zespołu Lennoxa-Gastauta (lekooporna, ciężka
padaczka występująca częściej u chłopców w wieku od
1. do 8. roku życia). Lek wykazuje właściwości przeciwpsychotyczne i przeciwlękowe. W badaniach doświadczalnych na zwierzętach stwierdzono także działanie
antyoksydacyjne i neuroprotekcyjne.

Podczas kongresu American Epilepsy Society
przedstawiono wiele ciekawych doniesień na temat
zastosowania kannabidiolu w leczeniu padaczki.
# Pierwsze z nich, zatytułowane Estimated cost
of community acquired cannabidiol to treat pediatric
epilepsy with potential therapeutic dose, autorstwa
E. Anthony-Fick i wsp., dotyczyło kosztów leczenia
kannabidiolem w Stanach Zjednoczonych. Autorzy
podkreślają, że mimo wysokiego zainteresowania w społeczeństwie leczeniem preparatami CBD, w fachowej
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literaturze stosunkowo mało jest doniesień naukowych
na temat skuteczności, dawkowania, biodostępności
i innych danych farmaceutycznych, a także kosztów
leczenia.
W doniesieniu przeanalizowano w internetowo
oferowanych w stanie Washington preparatach proporcje
stężenia tetrahydrokannabinolu (THC) do kannabidiolu
(CBD). THC jest substancją psychoaktywną zawartą
w konopiach, działa na receptory kannabinoidowe C1
i C2. CBD jest izomerem THC i nie wywiera działania
psychoaktywnego, wykazuje działanie przeciwpsychotyczne i przeciwlękowe. Oceniano preparaty w postaci
kapsułek, wyciągów olejowych, nalewek, żeli, cukierków,
czekoladek.
Ze 176 oferowanych w internecie produktów
do 51% nie dołączono informacji na temat zawartości
THC; 11% miało deklarowaną zawartość THC mniejszą
niż 0,3%; w 38% proporcja THC:CBD wynosiła średnio
4,3:1 (od 1:1 do 25:1). Średnia zawartość CBD wynosiła
100 mg w produkcie, przy czym wahała się od 5 do
12 000 mg. Cena 1 mg wynosiła od 0,06 do 4,00 dolarów,
średnio 0,47 dolara. W siedmiu doniesieniach na temat
leczeniu padaczki u dzieci za pomocą CBD podawano,
że dawka leku wynosiła od 2 do 50 mg/kg/dzień. Przyjęto jako średnią dawkę 20 mg/kg/dzień dla dziecka
ważącego 20 kg. Przy tych założeniach, uwzględniając
ceny rynkowe preparatów z CBD, obliczono, że roczny koszt leczenia wynosiłby 68 620 dolarów, podczas
gdy roczne przychody rodziny w stanie Washington
wynoszą średnio 62 108 dolarów, co czyni taką terapię
praktycznie niedostępną dla przeciętnej amerykańskiej
rodziny (https://www.aesnet.org/meetings_events/annual_meeting_abstracts/view/2422104).
# Kolejne doniesienie, Cannabidiol (CBD) reduces convulsive seizure frequency in Dravet Syndrome:
results of a multi-centered, randomized, controlled study
(GWPCARE1), autorstwa J.H. Cross i wsp., dotyczyło
wyników próby klinicznej. Objęto nią 120 dzieci, które
poza leczeniem przeciwpadaczkowym otrzymywały
dodatkowo preparat zawierający CBD w postaci płynu
podawanego doustnie w ilości 20 mg/kg/dzień w dwu
dawkach podzielonych, przez 14 tygodni.
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Lek zawierający CBD otrzymywało 61 dzieci,
a placebo 59 dzieci. Z całej grupy 9 dzieci otrzymujących
CBD i 3 dzieci otrzymujących placebo nie ukończyło
próby. Średni wiek wynosił 10 lat, a 29% miało mniej
niż 6 lat. Dzieci otrzymywały także 3 lub 4 leki przeciwpadaczkowe.
Obserwowano istotne zmniejszenie częstości
napadów padaczkowych u 39% dzieci otrzymujących
CBD i u 13% otrzymujących placebo (p = 0,0123). Różnicę w częstości napadów zaobserwowano po około
4 tygodniach leczenia.
Objawy niepożądane wystąpiły u 93,4% otrzymujących CBD i u 74,6% otrzymujących placebo. Były
to: senność, biegunka, zmniejszenie apetytu, łatwe
męczenie się, gorączka, wymioty, infekcje górnych dróg
oddechowych. (https://www.aesnet.org/meetings_events/
annual_meeting_abstracts/view/2422094).
# Następne ciekawe doniesienie to Cannabidiol
(CBD) significantly reduces drop seizure frequency in
LennoxGastaut syndrome: results of a multi-center,
randomized, doubleblind, placebo-controlled trial
(GWPCARE4) autorstwa E.Thiele i wsp. Przedstawiono
wyniki randomizowanego badania z placebo, przeprowadzonego u dzieci i dorosłych z padaczką, w którym
CBD podawano jako uzupełnienie stosowanego leczenia przeciwdrgawkowego. Badani mieli od 2 do 55 lat,
średni wiek wynosił 15 lat. Pacjenci otrzymywali roztwór
CBD o stężeniu 100 mg/ml, w dawce 20 mg/kg/dzień
lub placebo. Leczenie trwało 14 tygodni. Z grupy 171
pacjentów 86 otrzymywało CBD, a 85 placebo. W grupie leczonej aktywnie zmniejszenie liczby napadów
wynosiło 44%, a w grupie placebo 22%. Zmniejszenie
drgawek następowało po ustabilizowaniu dawki CBD, co
miało miejsce po około 4 tygodniach. Objawy uboczne
występowały u 86% leczonych CBD i u 69% w grupie
placebo. Były to biegunka, senność, obniżenie apetytu,
wymioty. W grupie leczonej CBD miał miejsce jeden
zgon niezwiązany z leczeniem. Autorzy uważają, że CBD
dodany do otrzymywanych leków przeciwpadaczkowych
jest skutecznym leczeniem uzupełniającym (https://
www.aesnet.org/meetings_events/annual_meeting_abstracts/
view/2422092).
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# Inny aspekt działania CBD oceniono w doniesieniu The Effect of Cannabidiol on Mood State
in Patients with Epilepsy autorstwa P. Kankirawatana
i wsp. Depresja jest częstym objawem u osób z padaczką.
Badanie przeprowadzono u 39 osób w wieku średnio
29 lat (19-62 lata), którym podawano lek zawierający
CBD. Stwierdzono poprawę wskaźników mierzonych
po 3 i 6 miesiącach za pomocą skali o kryptonimie
TWV-POMS oceniającej niepokój, depresję, łatwe męczenie się, napięcie nerwowe i energię życiową (https://
www.aesnet.org/meetings_events/annual_meeting_abstracts/
view/2421758).
# Z kolei w doniesieniu zatytułowanym Effects
of Pharmaceutical Grade Cannabidiol on Seizure
Severity autorstwa J. DeWolfe i wsp. oceniono wpływ
CBD na ciężkość napadów drgawkowych. W badaniu
uczestniczyło 81 pacjentów (42 dzieci i 39 dorosłych)
z padaczką, otrzymujących co najmniej 4 leki przeciwdrgawkowe. Ciężkość napadów oceniano za pomocą
Chalfont Seizure Severity Scale (więcej: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1014570/?page=4).
Efekt leczenia oceniano po 3 i 6 miesiącach.
Obserwowano znamienne statystycznie zmniejszenie
ciężkości napadów drgawkowych zarówno u dzieci, jak
i u dorosłych (https://www.aesnet.org/meetings_events/
annual_meeting_abstracts/view/2421527).
Podsumowując wyniki przedstawionych badań,
można stwierdzić, że preparaty zawierające kannabidiol
(CBD) dodane do otrzymywanego leczenia przeciwdrgawkowego zmniejszają liczbę napadów, ich ciężkość
oraz zmniejszają nasilenie innych objawów towarzyszących padaczce u większości pacjentów.
Houston osobiście
W Stanach Zjednoczonych wszystko jest duże,
wielkie i największe. Tezę te potwierdzają rozmiary
lotniska w Houston. Z pewnością wielu uczestników
kongresu American Society of Epilepsy przekonało się
o tym osobiście, przemierzając olbrzymie korytarze i hale.
Houston dla mnie osobiście ma znaczenie symboliczne z dwu powodów. Badawcze spojrzenie stewardesy
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przyjmującej pasażerów na pokład samolotu na trasie
Frankfurt-Houston, którym leciałam przed laty do
Cancun, stało się inspiracją do stworzenia postaci Pani
Naziemnej w jednej z moich powieści.
Drugi powód jest taki, że w Houston właśnie
po raz pierwszy postawiłam nogę na gościnnej amerykańskiej ziemi (https://www.photoblog.com/mimax2/2011/01/18/18012011-houston-moja-pierwsza-przesiadka-w-stanach-zjednoczonych/).

Houston to miasto ciekawe i inspirujące pod
wieloma względami.
Krystyna Knypl
Piśmiennictwo
1. Motta E., Kazibutowska Z., Golba A.: Geniusz i padaczka.
„Aktualności Neurologiczne” 2010, 10,190-193.
2. Abstract Book. Annual Meeting 2016 American Society
of Epilepsy https://www.aesnet.org/annual_meeting/abstract_search.

Nowości
W Stanach Zjednoczonych talkowane rękawiczki będą wycofane ze szpitali
zawiera proszek zapobiegający
sklejaniu się lateksu i wchłaniający pot.
Okazało się, że proszek
rozpylający się podczas zakładania rękawiczek zwiększa
ryzyko wielu poważnych komplikacji, zarówno u pacjentów,
jak i u personelu medycznego.
U pacjentów zaobserwowano większą skłonność do

Ile czasu potrzebował Jerome
Conn na postawienie pierwszej
diagnozy zespołu pierwotnego
hiperaldosteronizmu?
Diagnozy niestety nie są
towarem, który leży na półce i po który można sięgnąć
w każdej chwili. W 1954 r.
skierowano do dr. J. Conna
pacjentkę z nadciśnieniem tętniczym, która miała nietypowe
i wówczas nieznane zaburzenia elektrolitowe. Pisał on tak
o przeprowadzonej diagnostyce pierwszego na świecie zdiagnozowanego przypadku pierwotnego hiperaldosteronizmu:
W roku 1954, po ośmiu miesiącach szczegółowych badań
jedynej pacjentki, doszedłem
do następującego wniosku:
pacjentka badana z powodu
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nadciśnienia cierpi na nieznaną dotąd chorobę, spowodowaną nadmierną produkcją
niedawno odkrytego hormonu,
aldosteronu.
Pacjentka została skierowana na operację, podczas której
usunięto 4 cm guz nadnercza.
Przed operacją poziom potasu
u pacjentki wahał się od 1,6 do
2,5 mEq/l, po operacji zaburzenia elektrolitowe ustąpiły.
Źródło: N.Postel-Vinay: Stulecie
nadciśnienia tętniczego, Via
Medica 1998
http://annals.org/aim/article/676104/primary-aldosteronism-new-clinical-entity

zrostów otrzewnej w przypadku operacji z otwarciem jamy
brzusznej, a także podrażnienie spojówek, dróg oddechowych oraz duszność.
W rękawiczkach, które są
jeszcze w użyciu, ilość proszku
nie może przekraczać 2 mg.
Szacuje się, że zarządzenie to
przyniesie oszczędności ok. 30
mln dolarów rocznie.

Jest to drugie od 1983 roku
tego rodzaju rozporządzenie,
poprzednie dotyczyło sztucznych akrylowych włosów, które implantowano w miejsce
ubytku.
(K.K.)

Źródło: http://www.mdedge.com/
ecardiologynews/article/120380/
practice-management/fda-bans-powdered-gloves

Tylko na receptę
Fot. Krystyna Knypl

Food and Drug Administration, amerykańska agencja
czuwająca nad bezpieczeństwem stosowanych w Stanach Zjednoczonych leków
oraz sprzętu medycznego, zaleciła w rozporządzeniu z 19
grudnia 2016 r., aby w ciągu
30 dni wycofano z produkcji lateksowe rękawiczki chirurgiczne, których wnętrze

M

oja praca lekarza radiologa wykonującego badania USG zaczyna mi przypominać
obowiązki urzędniczki na poczcie. Krótka notatka,
pieczątką i „następny, proszę”.
Hanna Czyżewska
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Na urodziny „Gazety dla Lekarzy”

20 rzeczy, które
macierzyństwo
zmieniło
w moim życiu...
Barbara Iwanik
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Jako młoda, ambitna i bezdzietna lekarka
bardzo denerwowałam się na płynący
z ust starszych koleżanek przekaz o tym,
że macierzyństwo zmienia całe życie rodziców i przestawia życiowe priorytety.
Wyobrażałam sobie, jak robię kolejne
specjalizacje, kursy i szkolenia, podczas
gdy gromadka moich dzieci bezszelestnie
bawi się w swoim pokoju. Jestem przy
tym wypoczęta, zrelaksowana, wyspana, szczupła, mam czas na fitness, dobrą
książkę, kosmetyczkę, pieniądze na domek za miastem i egzotyczne wakacje.

N

a szczęście szkoła rodzenia, do której uczęszczałam
w ciąży, zainwestowała w spotkania z psychologiem,
który przemycał przyszłym rodzicom pewne, wówczas
zadziwiające, a dziś całkiem normalne informacje o życiu
małych dzieci i zmianach, które pojawiają się w rodzinie
po porodzie.
Zmiany te wkradały się w moje życie subtelnie – z miesiąca na miesiąc... jednak po 20 miesiącach
uzbierało się ich tak wiele, że mogę śmiało przyznać:
moje życie zmieniło się nie do poznania, odkąd zostałam
matką! Zacznijmy od początku.

1. miesiąc życia dziecka. Okazuje się, że patrzenie na noworodka jest ciekawsze od wszystkich
filmów, gazet i książek tego świata. Robię mnóstwo zdjęć
i oglądam je w kółko, gdy córka śpi. Czy to już patologia?
2. miesiąc. Odkrywam, że wschody słońca są piękniejsze od zachodów i z radością spaceruję o świcie nad
rzeką. Wstawanie o 5 wkrada się na dłużej do mojego
planu dnia.
3. miesiąc. Stwierdzam, że kobieca natura jest niesamowita, karmię piersią, dziecko tyje, a ja chudnę. Chcę
pomagać innym kobietom w karmieniu piersią. Zapisuję
się do grupy wsparcia laktacyjnego.
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4. miesiąc. Godzę się z tym, że moje dziecko nienawidzi wózka, czerpię radość z akceptowania ludzi
takimi, jacy są, bez prób zmieniania ich na siłę. Kupuję
kolejną chustę do noszenia dziecka. Staram się nie
oceniać innych mam.
5. miesiąc. Pomału zauważam, że zmienia się mój
krąg znajomych. Bezdzietnym nie po drodze ze spacerami o 11 i imprezami o 17...

dziecka podczas startowania i zawsze przepuszczę rodziców z małym dzieckiem w kolejce.
10. miesiąc. Córka zaczyna raczkować, pozwalam
jej szperać w szufladach, nie robi na mnie większego
wrażenia, gdy rozrywa mój ulubiony wisiorek. To tylko
rzecz. I tak mamy ich za dużo.

6. miesiąc. Chodzę spać o 20 i jest to absolutnie
najlepszy plan na wieczór.
7. miesiąc. Na nowo rozkoszuję się magią Bożego Narodzenia i historią św. Mikołaja. Organizuję Wigilię, lepię
nocami uszka z grzybami, przygotowuję zakwas na barszcz.
Czy to znaczy, że zmieniłam się w typową panią domu?
8. miesiąc. Zaczyna brakować mi aktywności zawodowej, zmęczenie daje się we znaki. Uczę się, że w rodzinie trzeba zadbać o potrzeby wszystkich członków.
Znajduję pracę, którą wykonuję przez trzy popołudnia
w tygodniu. Siedząc za kierownicą, rozkoszuję się korkiem na drodze... czyż to nie wspaniały czas na relaks?
9. miesiąc. Lecę pierwszy raz z córką samolotem.
Wiem, że już nigdy nie zirytuje mnie wrzask cudzego
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17. miesiąc. Ćwiczę asertywność, stawiam granice.
Umiem poradzić sobie z nachalnymi pytaniami typu:
„Kiedy wreszcie będziesz mieć drugie dziecko” oraz
„To ty ją dalej karmisz piersią???”. Jestem pewna swoich
wyborów i nie obchodzi mnie, co myślą o nich inni.

11. miesiąc. Dowiaduję się, co to znaczy czuwać
w nocy przy łóżku chorego dziecka. Prawie nie śpię,
mierzę temperaturę, podaję leki, walczę z katarem.
Dotychczasowe problemy okazują się nieistotne.
12. miesiąc. Mimo zbliżającego się końca urlopu
macierzyńskiego nie jestem gotowa na powrót do pełnoetatowej pracy szpitalnej. Chcę być z dzieckiem w domu.
Decyduję się na długi urlop wychowawczy. Reakcja
otoczenia uzmysławia mi, jak bardzo się zmieniłam.
Pracowałam do 9. miesiąca ciąży i planowałam szybki
powrót do pracy. Nie chcę już tyle w życiu planować.
13. miesiąc. Moja córka stawia pierwszy krok,
a nazajutrz już biega. Szybko okazuje się, że porządek
w mieszkaniu i dwudaniowy obiad nie są tak ważne,
jak przypuszczałam dotychczas. Zaczyna się era chaosu.
14. miesiąc. Wyjeżdżamy na wieś na wakacje i ze
zdziwieniem odkrywam, że nie brakuje mi zagranicznych
podróży. Wspominam wakacje z rodzicami
pod namiotem, łowienie ryb, zapach ogniska... wpisuję na listę zakupowych marzeń
namiot familijny.

18. miesiąc. Kupuję karmnik dla sikorek, organizuję
warsztaty robienia wianków bożonarodzeniowych, wysyłam kartki świąteczne do dalszej rodziny. Koleżanki
singielki zaczynają się o mnie martwić.
19. miesiąc. Zaczynam biegać. Biegam 3 razy w tygodniu, coraz dalej i dalej... kierowana wyrzutem endorfin
zaczynam przygotowania do udziału w zorganizowanym
biegu charytatywnym.
20. miesiąc. Wychodząc do kina z przyjaciółką,
zostawiam mężowi taki oto list: „Kochanie, nie dałam
rady zrobić obiadu, za to znalazłam sposób na założenie
rajtuz naszej córce – postaw ją na sankach w korytarzu
i udawaj kangura”.
_
Trudno mi przypomnieć sobie, jak to było przed
narodzinami dziecka... chyba nudno!
Tekst i zdjęcia
Barbara Iwanik
młodszy asystent na oddziale chemioterapii

15. miesiąc. Życie z jednej pensji zmusza do oszczędności. Ze zdziwieniem odkrywam, jak obcięcie wydatków wzbogaca
nasze życie...
16. miesiąc. Poznaję kilka mam, które podobnie jak ja siedzą z ponadrocznym dzieckiem w domu. Czerpię radość z ich obecności, uczę się, gdzie szukać wspierających ludzi.
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Film Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

Osobowość
i talent
Krystyna Knypl

Sztuka kochania, w reżyserii Marii Sadowskiej, to kolejny film o lekarzach na
naszych ekranach kinowych. Biografie
lekarzy nadają się na filmy – mówi podczas krótkiej rozmowy po premierze prasowej Piotr Woźniak-Starak, producent
wykonawczy. Do obejrzenia filmu zachęcił mnie zwiastun dostępny w internecie pod
adresem https://www.youtube.com/watch?v=vAP2jjB9x3I, a dokładniej scena, w której
główna bohaterka biegnie po schodach sali wykładowej Collegium Anatomicum.

U

brana jest w fartuch lekarski oraz ma białą chusteczkę na głowie. Dokładnie taki właśnie strój
obowiązywał na ćwiczeniach z anatomii prawidłowej!
Nie gołe głowy, nie czepki, ale właśnie chusteczki nosiły
wszystkie studentki medycyny w owych czasach.
Starannie dopracowane kostiumy wykonane
przez Ewę Gronowską oraz
scenografia Wojciecha Żogały
zachwycają w każdej scenie.
Ten aspekt filmu z pewnością
docenią widzowie starszego pokolenia. Uniwersalną
i ponadczasową tematykę
edukacji seksualnej docenią
wszyscy.

kochania. Michalina kończy studia w 1952 roku, a specjalizację I stopnia z ginekologii uzyskuje w 1959 roku.
Pracuje w przychodniach, zdobywając uznanie wśród
swoich pacjentek dzięki bezpośredniemu sposobowi
życia i skutecznym poradom, o które w owych latach
nie było łatwo.

Etapy życia
bohaterki
Michalinę poznajemy
w ważnych dla niej etapach
życia, które doprowadziły ją
do napisania i wydania Sztuki
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Poza pracą usługową Michalina Wisłocka ma
także ambicje naukowe, choć sformalizowanie tych
ambicji w postaci obrony pracy doktorskiej będzie
możliwe dopiero w 1969 roku we Wrocławiu.

Niezależnie od pracy lekarskiej prowadzi bujne
życie uczuciowe nie tylko z mężem (rolę Stacha gra
Piotr Adamczyk) i najbliższą przyjaciółką (w tej roli
Justyna Wasilewska), ale także z kolejnymi bohaterami
porywów kochliwego serca. Jednak największy wpływ
na jej osobistą edukację seksualną wywiera poznany na
turnusie wczasowym marynarz o imieniu Jurek (grany przez Eryka Lubosa),
który namawia ją do napisania książki.
Okazuje się, że Michalina poza
talentem do łatwego zakochiwania się
ma też talent popularyzatorski. Pisze
Sztukę kochania, jednak wydanie rewolucyjnego jak na owe czasy dzieła
napotyka wiele trudności. Wytrwale
przebija się przez mur niechęci budowany przez cnotliwych towarzyszy
z KC PZPR, niekorzystne recenzje zawistnych i utytułowanych seksuologów
z profesorskimi tytułami.
Nie tylko Michalina miała przeciwko sobie tzw. autorytety. Z podobnym murem spotkał się w Ameryce
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młody William Masters, gdy w 1942 toku został zaproszony na spotkanie lekarzy zajmujących się problemami
rozrodczości. Podczas dyskusji wspomniał, że chciałby
zajmować się seksualnością kobiet. Od utytułowanych
uczestników dyskusji dowiedział się, że taki
temat może badać jedynie mężczyzna żonaty,
około czterdziestki i mający odpowiednio
bogaty dorobek naukowy.
W 1953 roku ukazał się słynny raport Kinseya, który odkrył przed purytańską
wówczas Ameryką trudne do zaakceptowania
fakty: jej obywatele uprawiają seks przedmałżeński, pozamałżeński, nie w każdym
wypadku robią to z osobami płci przeciwnej,
niekiedy nawet sami ze sobą i o dziwo nie
ślepną (sic!).
W 1954 roku William Masters spełnił wszystkie kryteria badacza seksualności
kobiet. Badania początkowo prowadził na
prostytutkach, a potem na ochotnikach. Jego
współpracownicą była Virginia Johnson. Zbadali przez
obserwację bezpośrednią i zapisy takich parametrów jak
elektroencefalogram, EKG, częstość tętna, temperatura 11 tysięcy orgazmów u 312 mężczyzn i 382 kobiet
w wieku od 18 do 89 lat. Więcej: https://www.youtube.
com/watch?v=U8BlIJVagJ0.
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Michalina Wisłocka nie dysponowała ani funduszami, ani wsparciem sfer naukowych. Obserwacje
prowadziła na sobie oraz na pacjentkach. Sprzyjają
jej kobiety – żony partyjnych dygnitarzy, redaktorki
wydawnictwa.
W 1976 roku wydaje słynną Sztukę kochania.
Zanim książka trafi do oficjalnego obrotu, jest dostępna w nielegalnym obiegu. Książkę czyta cała Polska,
milionowe nakłady ukazują się także w innych krajach.
Podobna osobowość
Aktorzy zostali obsadzeni w rolach w drodze
castingu. Magdalena Boczarska, odtwórczyni głównej
roli, gra znakomicie i z temperamentem. Choć podczas

Para jest sadomasochistyczna, co Michalina diagnozuje
podczas spotkania z generałową i udziela jej porady,
jak wytrwać w związku. Pani generałowa odwdzięcza
się i angażuje w wydanie Sztuki kochania. Kobiet zaangażowanych w wydanie książki jest więcej i to one
doprowadzają do zezwolenia na druk po obłaskawieniu
partyjnych vipów i groźnych cenzorów.
Kadrom z piękną
oprawą scenograficzną,
znakomitymi dialogami towarzyszy świetna muzyka
Radzimira Dębskiego.
Mimo sukcesów
popularyzatorskich i wydawniczych życie osobiste
jest pełne ostrych zakrętów.
Widzę w postaci Michaliny
Radzimir
Wisłockiej tragiczny paradoks.
Dębski
Wisłockiej nie udało się prywatnie osiągnąć tego, o czym pięknie i mądrze pisała
oraz radziła tysiącom kobiet – mówi Krzysztof Rak,
scenarzysta filmu.
Po obejrzeniu Sztuki kochania zastanawia mnie
taka kwestia: skoro biografie lekarzy nadają się do
ekranizacji, to kto będzie następnym bohaterem filmowym? W końcu do trzech razy sztuka, a raczej do
trzech razy Sztuka!
Tekst i zdjęcia na tej stronie Krystyna Knypl

Magdalena Boczarska

konferencji prasowej wyraża zdziwienie, że dopatrzono
się w niej podobieństwa do głównej bohaterki. Podobieństwo leży chyba w zbliżonym typie osobowości i energicznym temperamencie obu pań, co także potwierdzała
w rozmowie z aktorką córka głównej bohaterki filmu.
Znakomite dialogi, zwłaszcza między małżonkami powodują, że sala co i raz śmieje się radośnie. Dużo
wesołości wprowadzają też sceny z wizyt na partyjnych
salonach w sprawie wydania książki, kręcone we wnętrzach KC PZPR, między innymi w gabinecie Bolesława
Bieruta. Znakomite są sceny z balu sylwestrowego w KC
PZPR z wybitną rolą Danuty Stenki, żony generała.
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Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie…
Staropolska pieśń maryjna łącząca symbolikę kwietną
i kardiologiczną.

A kwiecie owoc prawdy da w ostatku

Dante Alighieri, Boska komedia, pieśń XXVII w. 148

Kwiaty polskie
Rafał Stadryniak = @Grypa

Kwiaty są symbolem delikatności.
Przez te cuda natury można wyrażać
swoje uczucia, zanim zwiędną. Znany
wtajemniczonym sekretny język miłości
potrafi przekazywać cuda za pomocą
kwiatów. Jednostronnie wszakże. Głównie od mężczyzn. Kobiety za to mają
wachlarze, przynajmniej te w Chinach,
które to akcesoria są podobno bardzo
wymowne. W przychodni nie było wachlarzy, ale kwiatów nie brakowało. Już
uspokajam. Tych przynoszonych kiedyś przez pacjentów to brakowało, chociaż nikt
za nimi nie tęsknił.
Z medycznego żłobka POZ Nasz
Doktor wyniósł metody osłuchiwania pacjenta i ciężki zapach lilii wysysającej wodę
i tlen w zabiegowym i socjalnym. Po erze goździków,
które stały się synonimem obciachu na Dzień Nauczyciela
(bardzo kwietne święto), pozostała pustynia. I dobrze.
Zapachu lilii nie znosił do dzisiaj.
Jednak bez kwiatów widocznie nie da się na
dłuższą metę. Świeżo Upieczony Doktor zauważył, że
na kartach pacjentów pojawiają się malowane arcydzieła.
Niektóre miały pąki, inne w pełnym rozkwicie, z wijącymi się pędami i z dorysowanymi kolejnymi główkami
nie mieściły się na kopercie. To piękne. Doktor zbiegł do
rejestracji po schodach lekko jak motyl. Chciał poznać
autorkę tych małych arcydzieł.
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Okazało się, że to praca zbiorowa. Wszystkich
rejestratorek. Jak klient był awanturujący się – kwiatek
na kopertę. Jak zbyt dociekliwy i nie chciał odejść od
okienka, kwiatek puszczał kolejny pączek, krzewił się.
Dopiero teraz Doktor dostrzegł, jak niejednorodne były te wszystkie grafiki. Niektóre kreślone delikatną,
finezyjną kreską. Inne wytłaczane brutalnie. Były i takie,
które wyryto wkładem bez długopisu. Czy technika
wykonania miała znaczenie?
Zdarzały się dni całkowicie kwiatowe w przychodni. Pośród wyciągniętych kart kwiat leżał na kwiecie
i kwiatem był przysłonięty.
W międzyczasie donoszono kolejne ukwiecone
karty. „Chwalcie łąki umajone”, zażartował blado Świeżo
Upieczony Doktor i wyłącznie w swojej wyobraźni.
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Mimowolnie zauważył, że nawet nie znając tych
ludzi, odczuwa coś, co można było z grubsza nazwać
jaskółczą czujnością. Skoro ktoś przyznał jeden czy dwa
kwiaty, to chyba nie za darmo. Kwiatów nie daje się za
nic. Pokutuje wśród płci żeńskiej takie przekonanie, ale
powszechnie już wiadomo (folołapy i metaanalizy nie
budzą żadnych wątpliwości), że to tylko wejściówka
i pretekst.
Swoją drogą jaka piękna symbolika. Nasz Doktor
sięgnął do korzeni kwietności, tak jak to zapamiętał
z dzieciństwa. Ludowe święto wniebowstąpienia Maryi
całe tonęło w kwiatach. Przynoszono też wiązanki ziół,
zbóż, owoców. Figurka symbolizująca zaśnięcie Maryi
ginęła w morzu maków, które wyglądały najpiękniej
i nie zblakły we wspomnieniach nawet o odcień. Święto
zwano popularnie Matki Boskiej Zielnej. Tylko nie mylić
Zielnej z Kwietną – instruował sam siebie w myślach
Nasz Doktor świeżo po lekturze książki Jeana Geneta
będącej pożywką gorszycieli i szkodników.

Upieczony, ale już nie taki świeży

po kilkugodzinnym przyjmowaniu chorych Doktor
otrząsnął się z zadumy i zajrzał przez okratowane schody w dół, na rejestrację. Tłumek chorych kłębił się,
przybierając różne kształty. Nie pomagało wydawanie
numerków papierowych.
U szczytu systemu numerkowego okazywało
się np. że aż trzy osoby mają ten sam numer 7, nie
wiedzieć dlaczego tak popularny. Kartoniki były nie
do odróżnienia nawet metodą datowania węglem
radioaktywnym. Odpowiednio postarzone wszystkie
wyglądały lepiej niż oryginały. Kiedyś podobno wpadł
jeden spryciarz, który przesadził i chciał minąć szczęśliwych siódemkowiczów jokerem z napisem 7a. Został
zlinczowany i wyrzucony z kolejki przez uczciwych
podrabiaczy. Rejestratorka z niesmakiem dorysowała
wszystkim po kwiatku.
Nasz Doktor skulił się na kręconych schodach
i wycofał do gabinetu. Bóg raczy wiedzieć, za jakie
jeszcze przewiny dorysowywane są kolejne kwiatostany:
cudzołóstwo, wymuszenie pierwszeństwa, łakomstwo?
Analizując zjawisko na chłodno, zdał sobie sprawę
z epokowości wynalazku. Toż to triage w swej kwiatowej
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wersji. Sekretny system porozumiewania się między
personelem w sprawie interesantów.
Systemowi brakowało co prawda amerykańskiej
otwartości, która przejawiała się mówieniem skrótami
tuż pod nosem zainteresowanych. Na przykład wpada
młody lekarz, anonsując koledze pacjentkę słowami
BGMB. I nie pytajcie mnie, co to znaczy.
Oczywiście wszyscy są szczęśliwi, bo mówi się to
wszystko z uśmiechem, a mowa ciała emanuje otwartością. Z drugiej strony problem został nazwany wprost
i znika napięcie personelu. Wszyscy są szczęśliwi. Niektórzy bardziej, bo nieświadomi.
Wolę jednak kwiaty, pomyślał Nasz Doktor i zawstydził się swojej pazerności.
Z dołu dochodziły podniesione głosy. Zwłaszcza
jeden męski i zdecydowany przebijał się przez pokrzykiwania rejestratorek.
– Ja się chciałem przyjąć.
– A przyjmuj się pan – odpowiedziała najstarsza
z nich niejako z urzędu.
– To wyciągnie mi pani kartę.
– Nie.
– Dlaczego.
– Bo nie ma rejestracji.
– To po co wy tam wszystkie siedzicie? – przytomnie zauważył mężczyzna.
Rzeczywiście, w ciasnej kartotece za szybą kręciło się coś koło ośmiu pań, przeciskając się, ocierając
i zahaczając co rusz biustami. Część z nich była tam
od rana, reszta wróciła z rejonu. W masie stanowiły
konkretną siłę.
W końcu natręt nie widząc żadnych efektów
nacisku, ustąpił pola innym.
– A jest doktor X? – dopytywała pani w średnim
wieku.
– Jest.
– A Y?
– Jest.
– A Z?
– A Z nie ma.
– Nie ma, a gdzie jest, bo ja bym chciała...
Rejestratorki jak na komendę zwróciły się do
pytającej:
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– Co by chciała, co by chciała?! Przecież nie ma.
– Ale na urlopie jest czy chory? – nie odpuszczała
kobieta ewidentnie zainteresowana sprawą.
Nasz Doktor uciekł do siebie, tzn. przyjmować
zarejestrowanych. Może jak przyjdzie któraś gwiazda
rejestracji, to namówi ją, żeby przyniosła jakąś kawkę,
bo nie zanosi się na przerwę. Do WC już trzeba będzie
się wyrwać samemu…
Nasz Doktor z łezką w oku wspomniał starszego
kolegę, który jak przyjął planowych i wybiła godzina
końca pracy, opuszczał przybytek Eskulapa przez okno,
zostawiając pod drzwiami łowców okazji. Pod oknem
jego gabinetu wszystkie kwiatki były zadeptane…

Wspomnienia , wspomnienia ,
wspomnienia . Nasz Doktor otrząsnął się. We

wspomnieniach wszystko miało łagodne, pastelowe
barwy, a rysunki na kartach, obecnie surowo zabronione jako stygmatyzujące, wydawały się niewinnym
psikusem.
„Chwalcie łąki umajone”, powtórzył ulubioną
frazę kończąc pracę i skrzywił się na widok ostatniej
karty. Ktoś bez cienia talentu umaił kopertę niedbale
narysowanymi badylami. Raczej łęgi umajone. Nie
znalazł żadnego wytłumaczenia na ten brak talentu.
– Co, pracujemy? – ciszę wspomnień przerwał
wesoły Nieztych, który nie trudząc się pukaniem, wpadł
do gabinetu w odwiedziny i teraz szperał bez żenady
po półkach. – O, fajne próbki. A tu co widzimy, kolega
artysta?
Nasz Doktor zdziwił się i przetarł oczy. W chwili
wspomnień włączyło się widocznie pismo automatyczne
czy inna cholera, bo na czyściutkich kartach z dzisiejszych
przyjęć widniały piękne rysunki kwiatów, a raczej całe ich
naręcza. Były tam róże, chabry i oczywiście maki. Niektóre naszkicowane finezyjnie jakby mrozem na szybie…
– To się wymieni – pocieszał Nieztych, poklepując
Doktora – a swoją drogą to pacjenci muszą być dumni,
że mają takiego Doktora Grafika.
– No chyba MUSZĄ – przytaknął niemrawo
Nasz Doktor, rozglądając się za niszczarką. Jedenaste
przykazanie w przychodni brzmiało: Nie pozostawiaj
dowodów za sobą.
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Po wyjściu kolegi, który przy okazji plądrowania
gabinetu pobrał parę próbek leków „dla swoich pacjentów”, Nasz Doktor znowu zagłębił się we wspomnienia.
Jako młody adept studiujący dopiero symbolikę
znaków na karatach w publicznej przychodni, natknął
się kilkakrotnie na tajemniczy wpis. Czyjaś ręka dopisała grubym pisakiem na czarno obok danych pacjenta:
„O jejku, jejku”.
Zawodowa dociekliwość nie pozwoliła Doktorowi
pominąć tego faktu. Udał się do rejestracji prosząc o wykładnię. Wszyscy jak na komendę wybuchnęli śmiechem.
– „O jejku, jejku” to po prostu „pacjent-jejku-jejku”.
Nie trzeba szukać żadnych podtekstów.
– Czyli co mam robić? – pytał dalej zbity z tropu
Młody Doktor.
– Nic szczególnego. Ci akurat nie zatajają swoich
dolegliwości i nie kryją, jakie plany diagnostyczne mają
na myśli. Są wyjątkowi i niepowtarzalni. Z reguły leczyli
się już u profesury, czasem za granicą i nie chcą od
ciebie niczego ważnego. Przychodzą po badania przed
wizytą profesora.
Nic tak nie uzupełnia teorii jak praktyka. Pacjent
z „jejku, jejku” ukrytym dyskretnie w kwiatach zjawił się
jak na zawołanie i roztaczał specyficzną aurę. Gdzież to nie
był, któż go nie leczył. Opowiada jak Szeherezada, wyszeptał Doktor z podziwem. Poczuł się zbyt mały i nieważny
i nie omieszkał tego powiedzieć na głos. Wizyta jednak
dalej się przeciągała, a Doktor dopisał potem do „O jejku,
jejku” jeszcze „ku…” ze stosownym wielokropkiem.
Dopiero teraz dostrzegł przykryte kwiatami
wpisy kolejnych lekarzy przychodni: „Nie rejestrować do
mnie”. Zatrzymał się przy ostatnim wpisie z dopiskiem:
„NIGDY” i wykrzyknikiem.
To byli dokładnie wszyscy lekarze przychodni
oprócz Młodego Doktora.
Ostatnich gryzą psy, podsumował z łagodną
zadumą Nasz Doktor, która to zaduma z biegiem lat
coraz bardziej zaczynała przypominać sarkazm.
Po tygodniu zapragnął zlikwidować swój wpis
na karcie słynnego pacjenta. Niestety. Pacjent zdążył
się już wypisać z przychodni, zabierając kserokopię dokumentacji. Kartę wycofano do archiwum, a archiwum
popłynęło razem z powodzią, która nawiedziła te strony.
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Jeśli kiedykolwiek będziecie nad
wodą, zwróćcie uwagę, czy nie unosi się gdzieś karta

z kwiatami i wpisami podobna do wianka. Na pewno
nie utonie i wcześniej czy później wypłynie…
Nasz Doktor odwiesił wirtualny fartuch do szafy,
gdyż jedną z zalet pracy w poz było chodzenie w swoich

ubraniach i obserwowanie efektu białego fartucha bez fartucha. Ot, kolejny
zwykły szary dzień w obozie pracy.
Na odchodne zanucił swoje
ulubione haiku:
„Gdy tak popatrzę
nie ma już nigdzie kwiatów
ni liści barwnych
tylko biedne nad zatoką chaty
w jesienny późny wieczór.”
Tak: biedne nad zatoką chaty
w jesienny późny wieczór, powtórzył
jak refren piosenki. Wiedział skubany,
że autor haiku Fujiwara Teika raczej
nie będzie miał mu tego za złe. Jak
głosiła notka biograficzna, żył w latach 1162-1241.
Obejrzał się jednak przesądnie przez lewe ramię
i po naszemu zaintonował:
„Chwalcie łąki umajone”.
Tekst, zdjęcie i rysunek
Rafał Stadryniak
internista

Nowości
Najnowsze zalecenie
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Fot. Krystyna Knypl

warzywa i owoce – 800 g dziennie
Są różne recepty na
zdrowie i diety cud, ale
najpoważniejsze dowody
naukowe przemawiają za
dietą bogatą w warzywa
i owoce. Na łamach „International Journal of Epidemiology” opublikowano
doniesienie zatytułowane
Fruit and vegetable intake
and the risk of cardiovascular disease, total cancer
and all-cause mortality –
a systematic review and
dose-response meta-analysis of prospective studies
autorstwa D. Aune i wsp.

potwierdzające wysokie
walory diety bogatej w warzywa i owoce.
Codzienne spożywanie
800 g warzyw i owoców
(rozłożone na 10 porcji po
80 g) jest połączone z 24%
redukcją ryzyka chorób
serca, 33% redukcją ryzyka udaru mózgu, 28%
redukcją ryzyka chorób
naczyniowych, 13% redukcją ryzyka raka i 31%
redukcją ryzyka przedwczesnego zgonu – piszą
autorzy doniesienia. Szczególnie korzystne działanie

prozdrowotne ma spożywanie warzyw kapustnych,
takich jak brokuły, zielona
kapusta, kalafiory, brukselka. Wysokie zdrowotne
walory mają także cytrusy
oraz truskawki.
Autorzy doniesienia
apelują o promowanie
zwiększonego spożywania
warzyw i owoców w społeczeństwach.
(K.K.)
Źródło: https://academic.oup.
com/ije/article/doi/10.1093/
ije/dyw319/3039477/Fruit-and-vegetable-intake-and-the-risk-of
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Urodziny
Jagoda Czurak

Z

wykle jeszcze słabo trzymamy się na nogach i nie
potrafimy wyrazić swojej dezaprobaty, ale tradycji
musi stać się zadość. Trzeba zdmuchnąć świeczkę na
torcie przygotowanym na okoliczność naszych pierwszych urodzin, ku uciesze rozanielonych rodziców, babć,
cioć i bóg wie kogo jeszcze. Świeczek na torcie przybywa
w miarę upływu lat. Kilkunastoletniego jubilata cieszy
ta tradycja, bo jest okazja do otrzymania prezentów.
Swoją osiemnastkę wielu jeszcze po latach
wspomina: po raz pierwszy urodziny
obchodzone są bez rodziców, dyskretnie
ulatniających się na parę godzin, gdy
w tym czasie młodzież próbuje zakazanych dotychczas trunków czy używek.
Pełnoletnie pociechy wyfruwają z domu
rodzinnego i zaczynają je bawić inne
sprawy niż jakiś tam kolejny upływający
rok liczony od dnia narodzin. Z czasem
tradycja świętowania powraca, a jubilaci
dodają sobie animuszu, komentując kolejne krzyżyki słowami aforystów. Gdy
osiągamy pierwszą „siątkę” życzliwi pocieszają, że pięćdziesiąt to nic, że życie
zaczyna się po setce. A co, gdy do tej setki
dociągniemy z umiarkowanie sprawnym
umysłem? Kto i jakimi słowami nas wtedy
pocieszy? Bo że z tej górki będzie łatwiej,
to wiedzą wszyscy.

i truskawki ze śmietaną. Obchodziłam również imieniny
(w październiku). Mama na moją prośbę zapraszała na
te uroczystości redaktora mojego ulubionego wówczas
czasopisma „Świerszczyk”, któremu wysyłałam też moje
obrazki. Ów „Świerszczyk” zawsze grzecznie mi dziękował, pisząc, że chętnie schrupałby ze mną orzechy, na
które go zapraszałam, ale zbyt wiele moich imienniczek
w Warszawie powodowało, że przekładał wizytę u mnie

J

ako uczennica podstawówki zapraszałam na urodziny koleżanki i kolegów z sąsiedztwa. Alu, Wojtku – gdzie
jesteście? Miałam szczęście, że urodziny
wypadały jeszcze w roku szkolnym (czerwiec). Trudniej mieli urodzeni w lipcu
i sierpniu – przyjaciele wyjeżdżali na
wakacje. Na moich urodzinowych przyjęciach był tort „Ania” biszkoptowo-budyniowy udekorowany rajskimi jabłuszkami
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na następny rok. Nie doczekałam się go, ale te listy mam
w swoim domowym archiwum. Ciekawe co się stało
z archiwum redakcji?

D

zisiejsze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mają bogatą ofertę świętowania
dnia urodzin poza domem. Na przykład w basenie
z wodą podświetlaną laserami i kolorowymi dymami.
Albo w muzeum, gdzie jubilat i goście przenoszą się
w przeszłość, odkrywają dawne zabawy i gry, szukają
skarbów. Mogą spędzić ten dzień ze sztuką, tworząc
razem z zaproszonymi koleżankami i kolegami papierowe pudełka, torebki, mydełka czy udając modeli
na wybiegu. Kina mają ofertę pokazu bajek i zabaw
z animatorami. Zdrowiej jest udać się z zaproszonym
towarzystwem w plener, na przykład do parku linowego, gdzie można ścigać się w workach, przeciągać
linę, malować sobie twarze. Z mody wychodzi party
w barze z tzw. śmieciowym jedzeniem, gdzie poza
burgerem atrakcją jeszcze kilkanaście lat temu było
baraszkowanie w basenie wypełnionym kolorowymi
kulami. To już jest passé. Te stożkowe czapeczki, gwizdki jakby wzięte z amerykańskiego filmu. W modzie
teraz są agrourodziny: zwiedzanie stajni, karmienie
zwierząt, podchody na orientację w pobliskim lesie.
Odpowiedź na pytanie o liczbę osób pilnujących rozbrykaną czeladkę pozostawiam wyobraźni czytelnika.
Zmieniły się prezenty urodzinowe. Dorośli dzięki
hojności rodziny i przyjaciół spędzają wybrany dzień
w spa, często po raz pierwszy w życiu, poddając się
wyszukanym zabiegom kosmetyczno-pielęgnacyjnym. Mogą przeżyć niezapomniane chwile lewitując
w tunelu aerodynamicznym. I pomyśleć, że przed
laty nieśmiałemu młodzieńcowi troskliwi wujowie
fundowali z okazji osiemnastych urodzin wizytę w...
domu uciech. Tajemnicą pozostaje, jak owi delikwenci
wspominali taki prezent.
Ewolucję przeszły torty urodzinowe. Cukiernicy wyczarowują kolorowe portrety jubilatów, w które
trochę nie wypada wtykać świeczki. Popularne stają się
wymyślne zdobienia – scenki mające związek z hobby
świętującego urodziny w wersji 3D (np. żaglówka czy tor
do zjazdu na nartach). Dylemat Bridget Jones pozostaje:
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czy istnieje limit świeczek na torcie, czy też jego rozmiar
może być powiększany w nieskończoność?

W

spominam czasem swoją niezwykłą czterdziestkę.
Byłam w Japonii, koleżanka tam mieszkająca
zaprosiła mnie do restauracji, która w Fukuoce była
znana z fetowania urodzin gości. Zamówiliśmy jedzenie,
a kelner dyskretnie podsunął ankietę (biurokracja!).
A więc imię, nazwisko, data urodzenia. Rok miał być
podany po japońsku, czyli jako kolejny rok liczony od
początku panowania ówczesnego cesarza, którym był
Hirohito (1901-1989); era jego panowania od 1926 roku
do śmierci nosiła nazwę Shōwa. Gdy nadeszła pora
deseru – prezentu od restauracji, zgaszono wszystkie
światła, po czym do naszego stołu przyniesiono lodowe
desery z płonącymi zimnymi ogniami wetkniętymi
w plaster ananasa. Pochodowi kelnerów towarzyszyła
piosenka Congratulations w wykonaniu Cliffa Richarda.
Wszyscy goście restauracji bili mi brawo i kłaniali się,
ciekawie przyglądając się jubilatce. A potem dostałam
maskę, za którą na pamiątkowym zdjęciu skrywam
rozradowane oblicze.

P

rzyjęło się, że uroczyście obchodzimy nie tylko
urodziny czy imieniny, ale też rocznice wydarzeń
szczęśliwych i mniej szczęśliwych (te ostatnie pewnie ku
przestrodze), ważnych z punktu widzenia zwykłych ludzi,
jak i narodów, wyznawców. Największa rzesza „gości”
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w tym samym czasie świętuje narodziny Chrystusa, ale
jest to szczególne świąteczne wydarzenie.

i programy komputerowe, opracowując ilustracje i teksty. Czego życzyć Redakcji i Autorom? By nieustająco
łamali pióra w poszukiwaniu ciekawych tematów, by
im zdrowie i siły dopisywały. A Czytelnikom życzę, by
trwali z GdL przez co najmniej następnych pięć lat, do
cynowej, czyli dziesiątej rocznicy wydania pierwszego
numeru „Gazety dla Lekarzy”.

„G

azeta dla lekarzy” obchodzi piąte, czyli
drewniane (w nomenklaturze rocznic ślubu)
urodziny. W ciągu pięciu lat duża grupa lekarzy przewinęła się przez łamy GdL, dzieląc się z P.T. Czytelnikami
wspomnieniami ze studiów, pracy, podróży, pisząc
o sztuce i historii. Redaktor Naczelna przybliżała doniesienia z naukowych zjazdów i kongresów medycznych,
a Sekretarz Redakcji wprawną ręką zaprzęgał klawiaturę

Tekst i zdjęcia
Jagoda Czurak
ekonomistka z rodziny lekarskiej

Nowości
Ćwiczenia fizyczne poprawiają pamięć zwierząt doświadczalnych
Hipokamp, niewielka struktura
w płacie skroniowym, jest częścią mózgu odpowiedzialną za pamięć. Na jego
funkcjonowanie wpływa wiele czynników, jednym z nich jest metabolizm
glukozy.
W czasopiśmie „Diabetologia” opublikowano interesujące doniesienie Moderate exercise ameliorates dysregulated

Emotikony

poprawiają metabolizm glukozy oraz
pamięć.
Jest to pierwsze tego rodzaju doniesienie wykazujące zależność między
stanem pamięci a wysiłkiem fizycznym
i metabolizmem glukozy u zwierząt doświadczalnych.
Źródło: http://link.springer.com/article
/10.1007%2Fs00125-016-4164-4

:-| nowa moda czy tradycja?

W trakcie przygotowywania bieżącego numeru
GdL w redakcji rozgorzała
dyskusja nad emotikonami.
Sekretarz, redakcyjny strażnik
poprawnej polszczyzny, jest
przeciwnikiem emotikonów
(jego zdaniem uwłaczających
inteligencji czytelnika) i z zapałem usuwa je z tekstów redaktor naczelnej (i innych autorów). Tymczasem redaktor
naczelna uważa, że emotikon
w pożądany sposób wzmacnia
wypowiedź, zwłaszcza satyryczną.
W kolejnej odsłonie dyskusji sekretarz redakcji oznajmił,
że emotikony to taka internetowa nowomowa obrazkowa,
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hippocampal glycometabolism and memory
function in a rat model of type 2 diabetes autorstwa T. Shima i wsp., w którym
przedstawiono wyniki badań na szczurach
z cukrzycą. Stwierdzono, że zaburzenia
przemiany glukozy w hipokampie pogarszają pamięć u zwierząt doświadczalnych.
Natomiast czterotygodniowe ćwiczenia
fizyczne o umiarkowanym nasileniu

autor zaś, pisząc artykuł, ma
do dyspozycji zasób słów wystarczający do przekazania czytelnikowi emocji bez posiłkowania się ideogramami.
Nowomowa??? – z ekspresją zapytała redaktor naczelna, znana miłośniczka opinii
opartych na faktach. – Zaraz
sprawdzimy!
Przegląd zasobów internetu doprowadził do interesujących ustaleń. Czytamy:
Znaczek :-) został użyty
po raz pierwszy 19 września
1982 o godzinie 11:44 przez
profesora Scotta Fahlmana
z Carnegie Mellon University, jednak sam pomysł typograficznych emotikonów

złożonych ze znaków przestankowych pojawił się po raz
pierwszy 30 marca 1881 w satyrycznym magazynie „Puck”
(https://pl.wikipedia.org/wiki/
Emotikon). Z kolei o czasopiśmie „Puck” czytamy:
Puck – pierwszy większy
amerykański magazyn satyryczny, znany ze swojego

ostrego dowcipu opisującego
życie codzienne i aspekty polityczne. Założony został 27
września 1871 roku w St. Louis
przez Josepha Kepplera. Zamknięty w 1918. Publikowane były dwie wersje językowe,
angielska i niemiecka (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Puck_(magazyn).
(K.K.)
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Uczciwa relacja

Georgia on my mind. Ray Charles, urodzony w Albany w stanie Georgia, USA

Gruzja – otwarte drzwi
Rafał Stadryniak = @Grypa

Gruzja to tzw. egzotyczny
kierunek. Do niedawna.
Obecnie każdy zna kogoś,
kto zna kogoś, kto był
w Gruzji. Ponadto każdy
zna Stalina.

K

raj, w którym mężczyźni obejmują się z przyjaźni
bez podtekstów, a czaczę się pije, nie tańczy, musi
działać jak magnes. Malarii tam nie ma. Jest wino i rozkwita przyjaźń polsko-gruzińska podszyta dyskretnie
niechęcią do Rosjan. Oczywiście dogadać się można
najlepiej po rosyjsku. Jest za to dużo błąkających się
psów, które chcą się zaprzyjaźnić.
Jak Gruzja, to co wieczór tradycyjna gruzińska
uczta, czyli supra z mistrzem ceremonii tamadą. I obowiązkowe toasty winem, uwaga, koledzy profani – nigdy
piwem. Toasty gruzińskie stanowią rozbudowaną formę
z puentą. Na rozgrzewkę taki toast:
Szedł chłopak z dziewczyną przez park. Dziewczyna proponuje nieśmiało: może się pocałujemy. Chłopak się zgadza i nadstawia policzek. Dziewczyna próbuje
jeszcze kilka razy i za każdym razem ta sama historia:
chłopak nadstawia policzek.
Wypijmy więc za przyjaciół, żeby w odpowiednim
momencie podpowiedzieli nam, kiedy nie nadstawiać
policzka.
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Dzień pierwszy. Tbilisi
Znajdujemy nasz apartament tylko dlatego, że
właściciel Ucha wyjeżdża po nas na lotnisko. Dzielnica
delikatnie mówiąc lekko szemrana i wszędzie pod górkę.
Podniszczone domy i zapuszczeni ludzie. Nasza kwatera
jest na szczycie góry. Z tarasu widać całe Tbilisi. Trzeba
tylko uważać, żeby
nie spaść w przepaść,
bo apartament cały
czas się buduje. Ucha
chce jeszcze pociągnąć ze dwa piętra.
Sadząc po tych planach, nie mają raczej
wydziału architektury ani geodezji.
Z tarasu widać dziwny falisty
pofragmentowany
dach nad rzeką. To
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pałac sprawiedliwości – dowiadujemy się od tubylca.
My tu wszystkie sprawy mamy pod jednym dachem.
Czyli obróbka od a do z na miejscu. Na szczęście nie
skorzystaliśmy.

i nie trzeba się zamykać na trzy spusty jak w Polsce.
Ucha tłumaczy, że tu jest bezpiecznie. Czyżby Polacy
jeszcze tu nie dotarli?

Wysoki taras daje nam widok jak z najlepszych
apartamentów w mieście, chociaż dzielnica powstała
na skutek budowlanych samowoli. Eternitowe dachy
dopełniają widoku.
Samochody też są parkowane na betonowej płycie
nad przepaścią, ale póki co nie spadają.
Jesteśmy zbyt zmęczeni, żeby grymasić. Jest
na razie tylko jeden pokój dostępny. Przyjechaliśmy
w środku nocy. Śpimy na kupę wszyscy razem. Zdjęcie
ocenzurowano.
W Gruzji zaskakuje zostawianie wszystkiego bez
zamykania. Wystarcza przymknięcie drzwi do pokoju
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Pytam, czy ma broń. Ożywia się i odpowiada:
U mienia jeść takij malieńkij makarow. Ja też się ożywiam,
bo o Makarowie akurat słyszałem.
Nawiązujemy kontakt na niwie sportowej. Właśnie szaleje olimpiada i w ciężkiej kategorii Gruzini
zgarniają złoto i brąz: Lasza Tałachadze i Irakli Turmanidze. Warto było nauczyć się tych nazwisk, chociaż
inni popularni Gruzini z dowcipów garną się na język…
Rano zbieramy się na spacer ulicą Rustaweliego,
podziwianie gmachów muzeum, opery, placu św. Jerzego.
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Po drodze wizyta w restauracji Warszawa – oblepiona gazetami z propagandą sukcesu krzyczącą z każdej strony, że „dla trutni nie będzie chleba”.
Popatrujemy w menu.
Są nawet polskie piwa.
Poza menu, czyli w realu są tylko miejscowe.
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Tu zaznajamiamy się z marką
Natahtari, lokalnym żywcem, lechem czy perełką w jednym.
W upale wleczemy się
dalej pod gmach starego parlamentu. Pilnują go żołnierze, ale
obrady przeniesiono do Kutaisi,
na wypadek ataku zielonych ludzików, i żeby nie było wszystkiego w jednym miejscu proszącym
się o zbombardowanie.
Pani polityk, u której potem mieszkamy w Gori, żali się
na złą klimatyzację w nowym
parlamencie. W starym było
wygodniej.
No tak, w schronie za to
jest bezpieczniej.
Obowiązkowe pamiątki
kupujemy już od pierwszego
dnia, pomni że po opuszczeniu stolicy może być bardziej
rustykalnie.
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Na bezkompromisowy upał popijamy schłodzony
kwas chlebowy serwowany na deptaku.
Kolacja w stylowej restauracji przy głównej ulicy
zaskakuje nas niskim cenami dań regionalnych. Opychamy się pierożkami kinkhali i zjadamy chaczapuri.
To chlebek z dodatkami. Jest też wersja z jajkiem na
miękko. Zwie się adżarsko. Do tego wino, które pasuje
do wszystkiego jak kropka nad literką „i”.
Kinkhali mogą być w wielu smakach, w środku
pierożka znajduje się wywar. Sztuką jest wypić go, trzymając za stopkę z mniej dogotowanego ciasta.
Wieczorem podziwiamy miasto ze wzgórza z wieżą telewizyjną i pięknym parkiem.
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Dzień drugi. Tbilisi
Wybieramy się w kierunku największej bazyliki
Cminda Samoeba, która znajduje się ledwie 300 m od
naszej kwatery. To nowoczesna świątynia, zbudowana
kilkadziesiąt lat temu. Spoczywa tu matka Stalina.
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Potem idziemy w dół krętymi uliczkami, które
stanowią wizytówkę stolicy na licznych miniaturkach.
Mijamy pałac prezydencki. Po drodze
uparowani i spragnieni trafiamy do
baru Bottle&Shock,
który prowadzi w zastępstwie właściciela
jakiś hipis. Jest w porządku, jednakowoż
uważamy ortodoksyjnie, że hipis nie
powinien prowadzić
baru.
Schodzimy
niżej i znajdujemy siarkowe banie,
które oferują kąpiel
o temperaturze wyższej niż powietrze latem. Latem nie ma
kolejek. Wykorzystujemy to skwapliwie, nie zważając na
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intrygujące fotografie na ścianach. Przedstawiają różne
rękoczyny, a właściwie czyny nogą i kolanem.
W środku do naszej dyspozycji dwa pomieszczenia. Zamykamy się na klucz, ale za 10 minut i tak
wchodzi pani obsługująca, serwując gorącą gruzińską
herbatę. Po wyjściu z ukropu upał na zewnątrz jest
śmieszny. W baniach obłożenie jest dopiero zimą…
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Wychodzimy w stronę
wzgórza, gdzie dumnie stoi pomnik Matki Gruzji, a nie matki
Gruzinki, jakby powiedzieli nasi
rodacy. Konstrukcja aluminiowa,
solidnie nitowana. Kolos trzyma
w jednej ręce miecz na wrogów,
a w drugiej kielich dla przyjaciół.
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Wspinając się po zboczu, nie można pomnika zajść
z przodu, a jedynie z boku i z tyłu. Nacieszywszy się
widokiem na miasto, wracamy kolejką do parku rozrywki Riku.
Tutaj toczy się życie. Monumentalna
podświetlona fontanna wyrzucająca masy
wody w takt muzyki ściąga setki turystów.
Stojąc w chłodnej bryzie od fontanny można
przejść w stan czuwania po dniu z 40- stopniowym upałem. Otrząsamy się z muzyki
i przekraczamy most Wolności, który dopiero
w nocy jest pięknie podświetlony. Za mostem
zwiedzamy
katedrę Sioni, a potem
odkrywamy dwie
ulice z lokalami,
w których
toczy się
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Wszędzie na ulicy sprzedają miejscowe słodycze –
czurczele. Są to orzechy zatopione w galaretce owocowej.
Próbuję tak nazywać nasze żeńskie skarby – żony, coś
jakby kotku czy kochanie, ale że tak powiem delikatnie,
nazwa się nie przyjmuje…

życie kawiarniane. Coś jak Kazimierz
w Krakowie, czy Zatybrze w Rzymie. Będziemy tu wracali jeszcze
kilka razy. Szczególnie pasuje nam
lokal House of Friends naprzeciwko
okrzyczanego KGB, którego mottem
jest „Still watching you”.

Dzień trzeci. Mccheta taksówką
Na dzisiaj mamy plan taksówkowy. Robiąc zakupy w piekarni przy katedrze Samoeba, dogadujemy
się z taksówkarzem, który ma furgon.
Będziemy zwiedzać zabytki wokół Tbilisi. Na
pierwszy ogień idzie Mccheta, miasto-muzeum na
liscie UNESCO.
W monastyrze są nagrobki królów, w tym tego,
który mając do wyboru oddanie się pod protektorat Turcji
lub Rosji, wybrał cholerę. Rosjanie weszli i szybko się
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uwinęli. Zamalowali wspaniałe
freski wapnem.
Nawiasem mówiąc, wapno doskonale konserwuje i w obecnej
dobie freski powoli ukazują się
w całej okazałości, nieco tylko
przyprószone
bielą. I tak to
okupant okazał
się konserwatorem zabytków. Monastyr ma charakter obronny. Wszędzie otwory strzelnicze. Wtargnięcie do środka jeszcze
nie oznacza sukcesu, bo obrońcy skrywają się na górnej
kondygnacji. Schodów nie ma.
Włóczymy się po kolorowych uliczkach, przepychamy wokół straganów ze skórami, słodyczami, herbatą.
Kupujemy solidną torbę tej herbaty, ale jest to stanowczo

czurczele

za mało. Tak dobrej jeszcze nie
piliśmy, a potem już nie będzie
okazji, żeby dojechać w herbaciane rejony Batumi. Herbaty gruzińskie są słodkawe, aromatyczne.
Idealne do parzenia w czajniku.
Smakują jak młodość…
Taksówkarz z zacięciem
przewodnika nie lubi Rosjan. Gestykuluje i emocjonuje się przy
każdej wzmiance. Nie może zapomnieć, że Gruzja straciła niezawisłość na całe 19 lat. Mówimy
mu, że Polska na 123 lata. Widać
po minie, że nie może sobie tego
wyobrazić.
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Zwiedzamy jeszcze dwa obiekty sakralne
w pobliżu, w tym Dżwari
– wysoko położoną świątynię z VI wieku. Ze szczytu
otwiera się fantastyczny
widok na zbieg rzek Kura
i Aragawi.
Potem czeka nas
zasłużona wizyta na basenach. Mamy déjà vu. Ja tu
już byłem. Szukam w pamięci, niemożliwe. Reszta
wycieczki
ma podobne doznania. I nagle
oświecenie.
Na maszcie
powiewa
s ł ow a c k a
flaga. Właściciel jest
Słowakiem.
Identyczne
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obiekty stoją w naszych
polsko-słowackich górach.
Ulga i spokój. Nie przeholowaliśmy z miejscowymi
dziedzictwem narodowym,
czyli winem.
Wieczorem zajeżdżamy jeszcze pod pomnik prezydenta Kaczyńskiego. Jest
tu niesamowicie popularny,
wręcz kochany. Nasz szofer
wspomina, jak to razem
z Miszą Sakaszwilim spacerowała nasza głowa państwa
pod ostrzałem, sami wiecie
kogo. Ten wątek powtarza
się w narracjach innych
taksówkarzy, więc coś jest
na rzeczy. Jedno jest pewne:
Polak, Gruzin dwa bratanki.
Dzień czwarty. Droga wojenna
Po trzech dniach w mieście wkraczamy na wojenną ścieżkę. Trasa ma 150 km. Z Tbilisi do Kazbeku,
który obecnie nazywa się Stepcminda. Kazbek był
generałem, który nie wykonał rozkazu eksterminacji
młodych Rosjan.
Nissan pathfinder, czyli po naszemu pionier
wiezie nas na północ. Z nostalgią myślimy o polskich
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drogach i „Polsce w ruinie”. Tutaj jezdnia wygląda jak
z bajki o szalonym szewcu Rozpędku i wdowie Lubigrosikowej: łata na łacie, a na tej łacie jeszcze cztery łaty…
Nie rozpędzamy się zatem. Wszędzie zresztą,
nawet w najmniejszych osadach są słynni leżący policjanci, a nawet są zakopani – w postaci przekopów
w poprzek drogi.
Terenówka łyka takie bariery na raz, ale jest trochę
pisku na tylnych siedzeniach, gdzie znajdują się Nasze
Czurczele. Piski są jak najbardziej uzasadnione – nie ma
pasów bezpieczeństwa. Gruzini są zdziwieni pytaniem
o pasy. Pasy? Co to w ogóle za pytanie? Świateł też nie
trzeba. Inne przepisy też właściwie są bardzo umowne.
Linia ciągła na drodze to tylko sugestia. Pojazdy nie
trzymają się swoich pasów ruchu, a jazda prawym jest
zdecydowanie niebezpieczna. Z pobocza bezstresowo
i obowiązkowo bez migacza wytaczają się kolejne pojazdy. Wtedy trzeba uciekać zajeżdżając innym, którzy też
odbijają w lewo i tak to się toczy. W razie czego można
uciekać w stronę pojazdów jadących z naprzeciwka. Przy
tych manewrach pełno trąbienia, wystawiania rąk na
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dach, czyli ogólnie obowiązuje kaukasian driving style.
Wypadku jednak nie widzieliśmy żadnego. Fakt,
że prędkości uzyskiwane na autostradach odpowiadają
naszym w mieście… Za to na poboczach kilka samochodów z dymiącym silnikiem. Nie żeby potrzebna była jakaś
pomoc drogowa. Pewnie
podymi i przestanie…
Pojawiają się też
inne atrakcje na drodze.
Bezpańskie krowy o filozoficznym nastawieniu do
życia, konie spacerujące
tam i z powrotem i drobniejsze zwierzęta. Nigdy
kozy. Dziwne. W domach
trzymają?
Za Mcchetą mijamy typowy krowi most,
zapewne ulubiony przez
rogaciznę. Niewyczerpane
źródło nawozu. Kolorytu
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podróży dodają
pomalowane na
żółto rury od gazu,
które ciągną się
napowietrznie po
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obu stronach drogi
dziesiątkami kilometrów. Podobno
jest to gaz z Azerbejdżanu, bo do rosyjskich dostaw jakoś
gospodarze nie chcą
się przyznać. Przy
okazji zwiedzamy
twierdzę Ananouri
i cerkiew Zaśnięcia
NMP.
Po drodze
mijamy wielokilometrowe kolejki tirów czekających na
skok przez granicę.
Aż strach myśleć, że
moglibyśmy trafić,
jak będą w ruchu.
W Kazbeku osobnym smaczkiem są toalety połączone szeregowo, z przepierzeniem na wysokości
bioder i drzwiczkami jak do salonu. Intymność można
osiągnąć, szybko kucając po zajęciu stanowiska. Można też popatrzeć w oczy sąsiadowi. Pamiętałem takie
urządzenia sanitarne z lotniska w Moskwie prawie 30
lat temu. Wzruszyłem się na ponowne spotkanie…
Stepancminda jest bazą wypadową w prawdziwe
góry, których ośnieżone szczyty kuszą. Mnie nie kuszą.
Są monastyry na szczytach gór. Za mało czasu. Kupujemy miejscowe wino w 5-litrowym baniaku. Jedno
z lepszych, ale i tak nie zmęczymy go przez cały pobyt.
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Wszędzie jesteśmy częstowani wyrobami regionalnymi,
tak że naprawdę nie ma kiedy porządnie podegustować.
Kręcimy się trochę po miasteczku.
Trochę uczymy się języka. Ara to nie. Gamardzoba – dzień dobry. Kelner nas olewa, wobec tego mówimy nachwamdis (to znaczy tylko tyle co do widzenia)
i wyruszamy z powrotem.
Po drodze podziwiamy majestatyczne góry, które
opalizują zielonkawooliwkowo. To zioła porastające
zbocza. Miejscowe miody można kupić przy drodze.
Jest nawet minipamukale na zboczu.
Drogę wojenną wybudował car, żeby szybko
przerzucać interwencyjne wojska. Jak na drogę wojenną
przystało, jest tutaj pomnik przyjaźni rosyjsko-gruzińskiej wystawiony nad przepaścią i pomalowany w sceny
z popularnych bajek rosyjskich. Ach, to poczucie humoru… Zatrzymujemy się na zdjęcia. Zachodu słońca
w tej surrealistycznej scenerii nie sposób zapomnieć.
Nasyceni wrażeniami wracamy na ostatnią noc
do Tbilisi.
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Dzień piąty. Telavi
Czas przenieść obóz. Ruszamy do Kachetii, regionu winnego. Jak sama nazwa wskazuje niebogatego.
Wybieramy stolicę regionu, Telavi, na kolejne dwa
noclegi. Nasz pathfinder się przydaje, bo drogi jak
ser szwajcarski. Na miejscu odszukujemy informację
turystyczną. To sprawdzony sposób na dobre kwatery.
Polecają nam dom niedaleko od centrum w pobliżu
cmentarza. Przesympatyczna gospodyni wprowadza
nas do zaniedbanego nieco domu i tu niespodzianka:
pozory mylą. W środku jest bardzo przestronnie i chłodno. Dwa poziomy mieszkalne, przestrzeń. Ogromny
hol z pianinem i bieżnią, i do tego sympatyczna psina – miniaturka o wdzięcznej nazwie Toy (tak zresztą
nazywa się rasa tych maluchów). Oczywiście jesteśmy
częstowani miejscowym winem na tarasie. Poniżej jak
pnącze dojrzewają sobie jak gdyby nic kiwi. Gospodarz
pokazuje, jaką ma destylarnię w garażu. Garaże w ogóle
niekoniecznie służą do garażowania. Raczej do garowania.
Gospodarz robi na nas wrażenie.
W pokojach kolejna niespodzianka, bo w szafach
i szufladach rzeczy gospodarzy. Swoje wystawiamy na
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podłogę. Oczywiście nikt nie zamyka drzwi, furtek. Tfu.
Nie można się przyzwyczajać, bo przecież niedługo
wracamy do kraju, „gdzie kromkę chleba podnoszą
z ziemi przez uszanowanie”. Sam czytałem.
Pani domu serwuje nam śniadania, świeże pieczone ciasto, miejscowe dżemy, miód. Toy pozwala się
fotografować.
Atmosfera jest jednak nieco przytłaczająca. Ślady
dawnego dobrobytu. Opowieści o emigracji. Wszyscy
tu mają kogoś w Polsce. Taksówkarz syna, gospodyni
babkę z Polski i być może jakąś rodzinę. Gruzinów jest
tylko 4 mln, a mimo to chętnie wyjeżdżają. Rozmowa
o dzietności to także drażliwy temat. Taksówkarz od
Mcchety wyznał, że jego syn jedynak ma 28 lat i 28
gramów mózgu. Nie złożył rodziny, nie dba o to.
Obeszliśmy Telavi z charakterystycznymi uliczkami i wiszącymi balkonami. Twierdza niestety niedostępna
dla zwiedzających. Pilnuje wojsko, które nas przegoniło.
Kolacja w restauracji pod tysiącletnim platanem.
Tak potężnego drzewa sięgającego korzeniami państwowości polskiej jeszcze nie widzieliśmy. Jeść widelcami
też raczej Gruzinów nie uczyliśmy.
Wieczorem w Telavi odwiedzamy wesołe miasteczko. Tu jest życie. Całe miasto spaceruje, jeździ na
karuzelach, prezentuje maluchy w wózkach. Obstępują
nas bezpańskie psy. Zwłaszcza mnie. Póki nie gryzą, nie
ma powodu, żeby narzekać. Gubimy się w ogólnym
rozgardiaszu. Jest późno, w nocy zabudowa labiryntowa
i nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy. Zaczepiamy jakiegoś
tubylca. Bez żadnej prośby z naszej strony z lichego garażu wyciąga potężną i wypasioną terenówkę i podrzuca
nas na kwaterę, tzn. pod cmentarz. Nazwa ulicy nie do
powtórzenia, a gdzie cmentarz jako punkt orientacyjny,
wszyscy wiedzą.
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Dzień szósty. Signagi
Następnego dnia rano jedziemy do podgórskiego, opasanego murami Signagi. Miejscowi wyłudzacze
podprowadzają turystów, w tym nas na taras widokowy.
Mają ze sobą lornetki i oferują widoki. Są sympatyczni
i w sumie tani. U nas bałbym się zaczepiającego z lornetką… Udzielają przy tym informacji turystycznej
– stara szkoła.
Z wieży podziwiamy dachy Signagi i równiny
rozciągające się w oddali.
Uprażeni słońcem trafiamy do muzeum Pirosmaniego (właściwie Pirosmanaszwiliego), na które
ostrzyliśmy sobie zęby. Pirosmani to zjawisko na skalę
ogólnogruzińską. Prymitywista, malarz który przeniósł
na płótno całą historię i tradycję Gruzji. Ichniejszy
Matejko.
Oczywiście przymierał głodem. Malował za
kromkę chleba. Czasem utrzymywał się z malowania
szyldów dla winiarni. W muzeum podziwiamy takie

szyldy. Doceniał go Picasso, ale z tego nie było pieniędzy.
Całe życie przymierał z głodu, malując pasjami wystawne
gruzińskie uczty…
Odpoczywamy przy fontannie, jedząc lody i zastanawiając się nad przekleństwem talentu i powołania.

Po przemyśleniach przekraczamy most ze słynną
repliką rzeźby Pirosmaniego z Doktorem na osiołku
i udajemy się do monasteru Bodgbe na górze. Tu znajdują
się szczątki św. Nino.
Wszędzie
charakterystyczne
krzyże z opuszczonymi ramionami.
To krzyże św. Nino,
apostołki i patronki
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Gruzji. Oprócz Nino mamy
jeszcze w historii Gruzji królowę Nani.
Czeka nas zejście do cudownego źródełka na dół, ma
się rozumieć. Źródełko jest cudowne, bo jest cudowne, a także z tego względu, że można
się napić wody po męczącym
zejściu. Mniszki pokonywały
górę kilka razy dziennie, nosząc
wodę. Szacunek.
Źródełko zostało obudowane i zagospodarowane.
Za drobną opłatą można wejść, przebrać się i obmyć
całościowo. Nie czekamy w kolejce. Trzeba wracać
pod górę. Z radości, a może pod wpływem źródełka
wbiegamy pod górę. W przerwach na złapanie oddechu
zaczepiam Rosjanki w celu szlifowania języka. Otrzymuję
pochlebne recenzje. Zadyszka perfekcyjnie maskuje
niedoskonałości lingwistyczne.
Dzień siódmy. Schumani

Będąc w Telavi, stolicy wina, postanawiamy
zgłębić ten temat bardziej profesjonalnie. Zamawiamy
taksówkę do nieodległej winnicy Schumani. Kilkadziesiąt
hektarów upraw wina w stylu gruzińskiem, czyli bez
dodatku drożdży, które i tak naturalnie występują na
gronach. Zwiedzamy przepastne piwnice i zostajemy
na degustacji, porównując style wina gruzińskiego
w opozycji do reszty świata.
Słynne wina gruzińskie Saperavi, Mukuzani, Teliani podobno nie powodują katzenjammer. Rzeczywiście,
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nie doświadczyliśmy niczego takiego. Wina produkowane
są maksymalnie ekologicznie. Niektóre w tradycyjnych
stągwiach „quervi” zakopanych w ziemi. Zwiedzając
trzeba uważać, żeby nie wpaść do środka.
Winnica jest zarządzana przez niemieckiego
właściciela. Można przyjechać tu na ekskluzywne wczasy
z winem. Z tarasu podziwiamy zachód słońca za górami,
a pod stopami, pod częściowo szklaną podłogą widzimy
ucztujących na parterze. W ogrodzie czekają bezpieczne,
bo płytkie baseny.
Taksówkarz zawozi nas do domu w szampańskich, pardon, winnych nastrojach. Też nie przepada
za Rosjanami, co wydaje się nie dziwić u gruzińskich,
rozpolitykowanych taksówkarzy. Ten dodatkowo służył
w Afganistanie. O wojnie nie chce rozmawiać.
Dzień ósmy. Gori
Z Telavi przenosimy obóz do Gori. Jedziemy
naszą terenówką przez malownicze góry. Nawigacja
głupieje i zaplątujemy się w górskie drogi w budowie.
Dziewczyny piszczą na tylnym siedzeniu. My, faceci,
nigdy nie piszczymy na tylnym siedzeniu. My piszczymy
na przednim.
Bonusem tego hardkoru sa oczywiście piękne
widoki, czyli coś, czego nie kupi się za pieniądze, bo
i po co.
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Po drodze spełnia się moje marzenie i sen z ostatniej nocy. Kupujemy arbuza i porządnie schłodzonym
dzielimy się na brzegu rzeki, za niewielką opuszczoną
elektrownią wodną. Sielanka i rozpusta w ten upalny
dzień. Arbuzy, jako źródło płynów dopuszczalne dla
kierowców, towarzyszyły nam podczas całego pobytu.
Gori to rodzinne miasto Stalina i psów z kolczykiem na jednym uchu. To tzw. biezopasne sobaki. W ogóle
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to też są bezprizorne, ale przebadane, zakolczykowane
i puszczone na miasto. Nie trzeba ich żywić, bo same
dają sobie radę, idąc przy nodze prosto na kolację.
Małych piesków tam nie widziałem. Czyżby
kanibalizm?
Zwiedzamy punkt obowiązkowy w menu podróżnika – Muzeum Stalina. Ewenement w skali ogólnoświatowej. Poza Gruzją nie ma pewnie wiele placówek
tego typu. Przewodniczka rosyjskojęzyczna wymienia
talenty lingwistyczne towarzysza Stalina. Właściwie
nie szła mu tylko greka i arytmetyka, ale to nie język.
Zaliczył seminarium. Studiów nie skończył, bo zaczął
działalność wywrotową, chciał poprawy doli robotników.
Ojciec szewc i matka szwaczka. Był tak skromny, że na
rozmowy w Jałcie zakładał mundur marszałka, a nie
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generalissimusa, który mu przysługiwał. Był hojny.
Z licznych darów napływających całymi wagonami (np.
z Polski kilka wagonów podarków) obdarował marszałka
Żukowa lampą. Żukowowi spodobała się ta lampa na
kolacji u Stalina i pochwalił ją. Gdy wrócił do siebie do
domu, lampa już stała na jego biurku. Jeśli to nie jest
przyjaźń, to co nią jest? Tak hojny był Stalin. Przerażająco.
Wiedząc, że jesteśmy z Polski, oprowadzająca
podsuwa nam polskie smaczki. Podarki z Polski dla
wodza, wyszywanki etc. Kolejny raz zaklina się, że
Stalin nigdy nie napadał na banki, czyli nie był bandytą.
Szkoda, że to nieprawda…
Od razu staje nam przed oczami Piłsudski, który
napadał. Jedyna akcja, w której brał osobiście udział,
to napad na pociąg w Biesdanach. W grupie bojowej
byli przyszli prezydenci i premier Polski. Żaden wstyd.
Soso, czyli Koba, czyli Stalin miał też, delikatnie
mówiąc, skomplikowane życie uczuciowe. Słuchamy
z wypiekami na twarzy.
Przydomku „Stalin” dorobił się podobno w Polsce,
gdy w obecności Lenina przetłumaczył swoje nazwisko.
Dżuga to po gruzińsku stal.
Podobnie na swoje nazwisko zasłużył Mołotow.
Na deser zwiedzamy piękny zielony pociąg opancerzony, którym podróżował Stalin. Nie jest to słynna
biała lokomotywa z piosenki, ale robi niemniejsze wrażenie. Idąc na kolację, gubimy psy trzymające się nogawek
spodni wchodzących do lokalu po schodach. Dzisiaj
w menu oprócz piwa natahtari i miejscowego wina
zupa charczo na wołówce i z kolendrą. Miejscowi trochę
zdziwieni, że wino i piwo można razem. Niech się uczą.
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Dzień dziewiąty. Uplistiche. Gori
Na drugi dzień atakujemy Uplistiche – skalne miasto trwające wiele tysięcy lat na brzegu rzeki
Kury (Mtkwari). To ta sam Kura, co zakosami przecina

Tbilisi. Wszędzie po kamieniach pomykają ogromne
jaszczurki, są tez żmije, prawdopodobnie lewantyńskie, czyli te jadowite, ale jak na razie wszystkie martwe na naszej drodze. Rozglądamy się za agresywnym
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i śmiercionośnym pająkiem karakurtą, ale nigdzie go
nie widać. Nie żałujemy.
Wrażenie piorunujące: miasto ma swój teatr,
kaplice, świątynię. Przy kamiennej drodze kilkumetrowe doły w litej skale przykryte kratami, w których
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trzymano skazanych. Na widoku, ku przestrodze i ku
nauce. Wyżej, na skale dobudowano cerkiew, z czerwonym dachem. Dobudowana świeżo, bo w poprzednim
tysiącleciu. Podkreśla jeszcze bardziej surowe piękno
kamiennej metropolii.
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Niezapomniane widoki na przełomy Kury przecinającej równiny między górami. Wchodzimy do amfiteatru skalnego. Sklepienie podparte siermiężna kolumną
z litego betonu. Rosjanie ratowali zabytek na swój sposób.
Podobno przez tę interwencję Uplistiche nie zyskało
statusu skarbu UNESCO. Tak to bywa: chcieli dobrze,
a wyszło jak zwykle.
W drodze powrotnej do Gori zahaczamy jeszcze
o monastyr Ateni Sioni w remoncie, ale wart zobaczenia.
Położony w malowniczej dolinie. Budowla jest kopią
zwiedzanej wcześniej budowli w Dżwari.
Po muzeum Stalina kolej
na Muzeum Historyczne Gori.
Od prehistorii do folkloru.
Gliniane figurki jeleni służące
do picia wina. Ludzie z rogami. Tym razem oprowadza nas
angielskojęzyczna przemiła
i entuzjastycznie nastawiona
przewodniczka. Żartujemy sobie, że te rogi to pewnie skutek
niewierności. Inne eksponaty
nie mniej egzotyczne. Gitara
składająca się z czterech zrośniętych gitar. Dla
całego zespołu?
Potem
zwiedzanie twierdzy Gori, obecnie
w ykorzysty wanej jako miejsce
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festynów miejskich. U podnóża znajduje się ekspresyjna
instalacja. Siedzący w kręgu olbrzymi rycerze z ranami
i widocznymi brakami kończyn. Wymowa antywojenna
jest oczywista, chociaż pojawia się konkurencyjna interpretacja, że chodzi o jakieś działania służby zdrowia.

Dzień dziesiąty. Borżomi
Ostatniego dnia jedziemy na zachód do Borżomi. To słynne
z wód uzdrowisko. Dzień spędzamy na luzie,
spacerując po
parku, właściwie
idąc przezeń kilometrami. Po
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drodze jest wszystko, co tylko można
wymyślić w celu rozerwania wczasowicza. Oryginalna woda borżomi
jest paskudna w smaku, więc pewnie
zdrowa. Po drodze baseny, karuzele,
trampoliny, samochodziki, baseny, stoiska z pamiątkami. Słowem Krupówki
x10. W upale do 40oC jemy lody, które
smakują jak nigdy. W końcu dochodzimy do gorących źródeł w górze parku,
o dziwo bezpłatnych. Nie ma już czasu
na kąpiele.
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Biegiem wracamy do naszego pathfindera. Niech szuka drogi
na lotnisko. Na szczęście
jest nawigacja z alfabetem łacińskim.
Wracamy na
czas i jeszcze przed odlotem urządzamy sobie
ostatnią sutą kolację
w ulubionym lokalu
naprzeciwko KGB.
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Podróże
Łupy z Gruzji
Oprócz wspomnień z gatunku niewymazywalnych i kilku smaków i nazw nie do wypowiedzenia
pozostały tzw. dowody kultury materialnej. Czapka
pseudobiskupia z gruzińskim krzyżem. Obrazy krętych
uliczek oddające atmosferę starego Tbilisi (lub jak mawiano wcześniej Tyflisu). Parę butelek wina i mocarnej
czaczy, która może konkurować z czystym spirytusem.
Jedno z win przywiezionych z Gruzji okazało
się grzańcem. Wpadliśmy na to dopiero w zimie i to
przypadkowo pijąc je na zimno.
Człowiek uczy się całe życie, a i tak jest, jak jest.
W każdym razie Gruzja jest jak magnes. Jeszcze
tu wrócimy. Dla przyjemności i po naukę.
Didi madloba, nachwamdis, momowal szechwedramde Gruzjo.
Dziękujemy, do widzenia, na razie.
Tekst i zdjęcia
Rafał Stadryniak
internista
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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.
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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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Bonjour la France!

Fot. Katarzyna Kowalska

Hej, dzień się budzi!

